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Li ção de Luta

(Apre sen ta ção ao li vro re di gi da por 
Ma ria do Car mo Ri be i ro/Ma ria Pres tes.)

A par ti ci pa ção do Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro na
Assem bléia Cons ti tu in te de 1946 é pá gi na de imen so va lor na his tó ria
po lí ti ca do país. Mais do que qual quer co men tá rio que se faça, de mons -
tram esta im por tân cia as emen das e os dis cur sos da ban ca da co mu nis ta,
sob a li de ran ça de Luiz Car los Pres tes. Sa í do for te das ur nas – re ce beu
8,6% dos vo tos vá li dos, ele gen do Pres tes se na dor e 14 de pu ta dos fe de ra is –,
o PCB cum priu com co ra gem e pa tri o tis mo a mis são que o povo lhe de le gou.

Bas ta olhar o teor das emen das apre sen ta das pela ban ca da
co mu nis ta para se ve ri fi car a ple na iden ti fi ca ção com as ca u sas po pu la res.
Bra si le i ros que acom pa nha ram os tra ba lhos da Cons ti tu in te guar dam
com ca ri nho có pi as das emen das do PCB. Lá es tão te mas que não per de -
ram a atu a li da de. Pre o cu pa va-se o Par ti do, por exem plo, com a jor na da de
tra ba lho, o di re i to de gre ve, a jus ti ça gra tu i ta e o rito su má rio em ca u sas que 
en vol ves sem o tra ba lha dor ru ral e a es ta bi li da de para o fun ci o ná rio



pú bli co. Pro ble mas que ain da hoje não en con tra ram res pos ta que aten da
aos in te res ses da clas se tra ba lha do ra.

Para além das ga ran ti as cons ti tu ci o na is, o PCB pro pôs mu -
dan ças que, se ado ta das, te ri am al te ra do pro fun da men te os ru mos da
eco no mia na ci o nal. Entre ou tros pon tos de vi tal im por tân cia, de fen deu a
na ci o na li za ção pro gres si va dos ban cos e das em pre sas de se gu ros e de ca -
pi ta li za ção, com o ob je ti vo de ga ran tir a so be ra nia eco nô mi co-fi nan ce i ra.
Pe diu tam bém a na ci o na li za ção de con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos.
E apre sen tou emen da que pro i bia a cons ti tu i ção de trus tes, car téis e mo -
no pó li os, des ti na dos a do mi nar o mer ca do in ter no, eli mi nar os con cor ren -
tes e ex plo rar os con su mi do res. Expli ca va, en tão, que os trus tes e car téis
“re pre sen tam em nos so país o ca pi tal es tran ge i ro co lo ni za dor, de que se
ser ve o im pe ri a lis mo para ex plo rar o nos so povo”. Como se vê, pou ca
co i sa mu dou de lá para cá.

Mas o que mais cha ma a aten ção, sem dú vi da, é a ques tão da
ter ra, ori gem de gran de par te do so fri men to do povo bra si le i ro. Co nhe ço de
per to este dra ma, pois, além de mi nha ori gem ru ral, ve nho acom pa nhan do os 
pas sos e a luta do Mo vi men to dos Sem Ter ra (MST). É la men tá vel que o
Bra sil, no iní cio do sé cu lo XXI, ain da não te nha re a li za do uma re for ma
agrá ria para va ler. Que de mo cra cia é esta que con ti nua a ne gar à ma i or par -
te da po pu la ção con di ções mí ni mas de sub sis tên cia?

Eis o que di zia Pres tes em 1946, ao de fen der a re for ma agrá ria
den tro da lei e da Cons ti tu i ção:

• “Conheço o interior do Brasil. O pobre camponês teme o
Governo, porque este só lhe aparece com o imposto, com a 
polícia ou com o serviço militar.”

• “São os restos feudais que determinam o atraso e a
impossibilidade do progresso de nossa pátria.”

• “Devemos buscar a causa de nosso atraso. E vamos
encontrar a explicação disso no monopólio da terra, na
propriedade privada da terra e na concentração da
propriedade.”

16 Sér gio So a res Bra ga 



As es ta tís ti cas da épo ca so bre a ques tão da ter ra não eram
mu i to di fe ren tes das de hoje. Pres tes aler ta va que “os sem-ter ra no Bra sil 
cons ti tu em imen sa le gião e, com base no Cen so de 1940, ad ver tia que
18% dos pro pri e tá ri os pos su em 2/3 da área to tal das pro pri e da des
ru ra is,  ou seja, um pou co mais de 1% dos ha bi tan tes do cam po são do nos
de 2/3 da área to tal das pro pri e da des agrí co las”.  Con clu são de Luiz
Car los Pres tes, em dis cur so na Assem bléia Cons ti tu in te, no dia 17 de
ju nho de 1946: “Sem uma re dis tri bu i ção da pro pri e da de la ti fun diá ria,
ou, em ter mos mais pre ci sos, sem uma ver da de i ra re for ma agrá ria, não é
pos sí vel de be lar gran de par te dos ma les que nos afli gem.”

Na de fe sa da re for ma agrá ria, a ban ca da do PCB não fi cou
ape nas nos dis cur sos.  Apre sen tou emen da am pla de ter mi nan do que
“o di re i to de pro pri e da de e o seu uso se rão con di ci o na dos ao bem-es tar 
so ci al, de modo que per mi ta a jus ta dis tri bu i ção dela, com igua is
opor tu ni da des para to dos”. E tra tou es pe ci fi ca men te do tema na
Emen da nº 3.258: “As gran des pro pri e da des mal uti li za das ou
aban do na das pas sa rão ao Esta do, me di an te lei es pe ci al, para que, da 
mes ma sor te que as ter ras de vo lu tas, se jam dis tri bu í das gra tu i ta men te
aos cam po ne ses sem ter ra.”

“Não pode ha ver ne nhum pas so de fi ni ti vo para o pro gres so e a 
De mo cra cia no Bra sil sem, an tes, aca bar com o la ti fún dio, fa tor de atra so
eco nô mi co, de ex plo ra ção e de opres são”, afir ma vam os co mu nis tas, na
jus ti fi ca ção da emen da. Sem a re for ma agrá ria, di zia Pres tes, era im pos sí vel 
au men tar o mer ca do in ter no e, por con se qüên cia, de sen vol ver a in dús tria
na ci o nal.

As emen das do PCB fe ri am os in te res ses da bur gue sia e fo ram 
re je i ta das sem ex ce ção. As for ças con ser va do ras tra ta ram de se unir e
im pe dir a apro va ção de toda e qual quer mu dan ça es tru tu ral. No pri me i ro
ani ver sá rio da Car ta Mag na, Pres tes la men tou os ve tos em dis cur so
no Se na do Fe de ral: “A Cons ti tu i ção não é a car ta pro gres sis ta de
que o Bra sil pre ci sa. As ba ses eco nô mi cas da na ção per ma ne cem in tac tas.
São o la ti fún dio, a gran de pro pri e da de, base das oli gar qui as la ti fun diá ri as,

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 17



re tró gra das e re a ci o ná ri as que so bre vi vem ao 18 de se tem bro de 1946.
São as me di das con tra a ex plo ra ção do nos so povo pe los ban cos es tran gei ros.”

O Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro cum priu sua ta re fa his tó ri ca. 
A ma i or pro va dis so é que as for ças da re a ção, ain da du ran te os tra ba -
lhos da Cons ti tu in te, fi ze ram pres são pela cas sa ção do re gis tro do PCB.
Argu men ta ram, sem qual quer pro va, que o Par ti do es ta va cons pi ran do
con tra o re gi me de mo crá ti co, e, por tan to, in frin gia o pa rá gra fo 13 do
ar ti go 141 da nova Cons ti tu i ção. Pres tes su biu à tri bu na em vá ri as
opor tu ni da des para de nun ci ar a ma no bra ar bi trá ria do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral e de po si tou as es pe ran ças no pro nun ci a men to fi nal do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral.  Po rém, por três vo tos a dois, o STF man te ve a de ci são
do TSE. Cas sou o re gis tro do PCB e o Con gres so cas sou o man da to dos 
par la men ta res co mu nis tas, pon do fim a dois anos de le ga li da de, de po is de 23 
anos de vida clan des ti na do Par ti do.

To dos es tes fa tos fa zem par te da his tó ria po lí ti ca do país. E
vêm ago ra à luz gra ças ao tra ba lho do pro fes sor Sér gio So a res Bra ga e
ao Con se lho Edi to ri al do Se na do Fe de ral. A ini ci a ti va é de gran de
im por tân cia, pois res ga ta a luta par la men tar do PCB e sua fi de li da de às 
ca u sas do povo bra si le i ro, com des ta que para a re for ma agrá ria. Que
fi que a li ção de dig ni da de no de sem pe nho da ati vi da de par la men tar,
prin ci pal men te para os jo vens que acre di tam no Bra sil.

Encer ro meu bre ve co men tá rio re cor ren do às pa la vras do com -
pa nhe i ro Luiz Car los Pres tes, com quem mu i to apren di em nos sos 40
anos de vida em co mum:

“Não se mata um par ti do, como o Par ti do Co mu nis ta,
cas san do o seu re gis tro. O Par ti do Co mu nis ta tra duz uma re a li da de da
so ci e da de atu al. Enquan to vi ver mos no re gi me ca pi ta lis ta, na so ci e da de
di vi di da em clas ses, en quan to hou ver ex plo ra dos e ex plo ra do res, nin guém 
po de rá ca lar o par ti do do pro le ta ri a do.”

MARIA DO CARMO RIBEIRO (MARIA PRESTES)

18 Sér gio So a res Bra ga 



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

Intro du ção1

Na his tó ria po lí ti ca bra si le i ra mo der na, pou cas li de ran ças
po lí ti cas ti ve ram uma in fluên cia tão mar can te como a do lí der co mu nis ta
Luiz Car los Pres tes. Ao lado de (e, na ma i o ria das ve zes, con tra) per so -
na li da des como, por exem plo, Ge tú lio Var gas, Jus ce li no Ku bits chek,
Ernes to Ge i sel e Car los La cer da, a fi gu ra de Luiz Car los Pres tes per ma ne ce
como uma das que mais po la ri za ram a opi nião pú bli ca na ci o nal ao lon go
do sé cu lo XX, in flu en ci an do o rumo de acon te ci men tos po lí ti cos de ci si vos
de nos sa his tó ria re pu bli ca na. 

Entre tan to, o le i tor in te res sa do em co nhe cer o pen sa men to po lí -
ti co des te que foi uma das mais im por tan tes per so na li da des pú bli cas bra -
1 Este tra ba lho é fru to de uma con fe rên cia por nós pro fe ri da in ti tu la da Luiz

Car los Pres tes: 70 anos de his tó ria do Bra sil; a atu a ção par la men tar do se na dor Luiz Car los
Pres tes pelo PCB-DF (1946–1948), den tro da pro gra ma ção do even to in ti tu la do
Luiz Car los Pres tes: cen te ná rio de nas ci men to e 70 anos de his tó ria do Bra sil,
re a li za do no dia 26 de mar ço de 1998 no sa lão no bre do IFCS/UFRJ, sob a
co or de na ção da Profª Ani ta Le o cá dia Pres tes. Nes sa in tro du ção re to ma mos
tam bém idéi as já de sen vol vi das em tex to an te ri or de nos sa au to ria (BRAGA,
1997).



si le i ras en con tra pou cas fon tes dis po ní ve is para con sul ta.2 Como o pró -
prio Pres tes ob ser vou em al gu mas oca siões, em bo ra ti ves se pro du zi do
uma sé rie de fo lhe tos e ma ni fes tos ao lon go de sua tra je tó ria po lí ti ca, ao
con trá rio de ou tros lí de res par ti dá ri os in flu en ci a dos pela dou tri na mar -
xis ta, ele não teve tem po e dis po ni bi li da de para re di gir me mó ri as ou tra -
ba lhos teó ri cos de fô le go ex pli ci tan do suas po si ções. Por isso, é mais do
que opor tu no que, num con tex to pró xi mo à co me mo ra ção do cen te ná rio
po lí ti co de seu au tor, edi tem-se em li vro al guns dos pro nun ci a men tos de
Pres tes quan do no exer cí cio de seu man da to como Cons ti tu in te e Se na dor 
pelo PCB do Dis tri to Fe de ral, en tre fe ve re i ro de 1946 e ja ne i ro de
1948. Por sua vez, a re u nião des tes dis cur sos não tem ape nas um va lor
do cu men tal: tra ta-se de bus car re cons ti tu ir, no mo men to mes mo de sua
for mu la ção e di vul ga ção ini ci al para am plos se to res da opi nião pú bli ca
bra si le i ra, as po ten ci a li da des e vi cis si tu des da que le pro je to de de sen vol vi -
men to so ci al e eco nô mi co para o Bra sil que já foi qua li fi ca do, alhu res, de
pro gra ma na ci o nal-de mo crá ti co , o qual ori en tou a ação de Pres -
tes e de di ver sos seg men tos das for ças pro gres sis tas bra si le i ras a par tir de
en tão.3

Para me lhor se en ten der essa atu a ção, é de fun da men tal im -
por tân cia com pre en der o con tex to que en vol veu a par ti ci pa ção da ban -
ca da co mu nis ta na Cons ti tu in te e as ati vi da des de sua prin ci pal li de ran ça
par la men tar. Sem com pre en der esse con tex to, não se pode en ten der a
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2 Den tre as qua is de vem ser men ci o na dos seu de po i men to au to bi o grá fi co re co lhi do
pe los jor na lis tas Dê nis Mo ra es e Fran cis co Vi a na, e o li vro de en tre vis tas pu bli ca do
pou co an tes de seu cen te ná rio. Cf. MORAES, Dê nis (1997). Pres tes: lu tas e au to crí ti cas. 3
ed., Rio de Ja ne i ro: Ma u ad, e MORAES, Dê nis (org., 1997). Pres tes com a pa la vra; en tre -
vis tas. São Pa u lo: Le tra Li vre. Cf. ain da a co le tâ nea Pro ble mas atu a is da De mo cra cia (Rio
de Ja ne i ro, Edi ções Ho ri zon te, 1948) que, no en tan to, é uma obra de di fí cil aces so.

3 Para o con tex to de for mu la ção des se pro gra ma, bem como para o exa me de seus
fun da men tos teó ri cos e da atu a li da de de al guns de seus ele men tos bá si cos, cf. os
ar ti gos de Qu ar tim de Mo ra es, João. (1998). Con cep ções co mu nis tas do Bra sil de mo crá ti -
co: es pe ran ças e cris pa ções (1944-1954). His tó ria do Mar xis mo no Bra sil, vol. 3, Cam pi nas,
SP, Edi to ra da Uni camp, pp. 161-199, & (2000). “O Pro gra ma na ci o nal-de mo crá -
ti co: fun da men tos e per ma nên cia”. His tó ria do Mar xis mo no Bra sil, vol. 4, Cam pi -
nas, SP, Edi to ra da Uni camp, pp. 151-209.



par ti ci pa ção da ban ca da pe ce bis ta na Cons ti tu in te, bem como a re a ção
que a acom pa nhou, e que cul mi nou com a cas sa ção do PCB em maio
1947 e dos man da tos de seus par la men ta res em ja ne i ro do ano se guin te.

1 –  A re de mo cra ti za ção de 1945–1946 e a atu a ção de Pres tes

A con vo ca ção da Cons ti tu in te de 1946 co ro ou a luta pela re -
de mo cra ti za ção do país, tra va da num qua dro de gran de po la ri za ção e
mo bi li za ção ide o ló gi cas, tan to em ní vel in ter na ci o nal quan to na ci o nal.
No pla no in ter na ci o nal, as vi tó ri as dos ali a dos so bre o nazi-fas cis mo e a
as cen são do pres tí gio in ter na ci o nal da URSS e das de mo cra ci as ca pi ta -
lis tas oci den ta is cri a ram con di ções fa vo rá ve is para o re cru des ci men to do
mo vi men to de mo crá ti co e po pu lar à es ca la mun di al. Essa con jun tu ra
tam bém re per cu tiu no Bra sil, onde im pe ra va o re gi me es ta do no vis ta, uma 
di ta du ra que, prin ci pal men te em seu pe río do ini ci al, re pri miu du ra men te
os co mu nis tas.4 Com a en tra da do Bra sil na guer ra, em agos to de 1942, 
ao lado dos ali a dos, o qua dro po lí ti co na ci o nal se al te rou sig ni fi ca ti va -
men te, e a re pres são aos co mu nis tas, em bo ra ain da in ten sa, se ate nu ou
um pou co, cri an do-se as bre chas que pos si bi li ta ram a re or ga ni za ção do
PCB e uma ma i or mo vi men ta ção po lí ti ca das for ças de opo si ção ao
Esta do Novo.

Um mar co im por tan te nes se es for ço foi a for ma ção da Co mis são
Na ci o nal de Orga ni za ção Pro vi só ria (CNOP), res pon sá vel pela con -
vo ca ção da “Con fe rên cia da Man ti que i ra”, em agos to de 1943, onde
foi ele i ta uma nova Di re ção Na ci o nal do par ti do e for mu la da uma li -
nha po lí ti ca cujo nú cleo era a pla ta for ma de “União Na ci o nal” e de
apo io ao es for ço de guer ra do go ver no bra si le i ro. Após a Con fe rên cia,
jun ta men te com o mo vi men to po pu lar e de mo crá ti co que se alas trou
por todo o Bra sil, o PCB apre sen tou um cres ci men to ace le ra do, atu an do
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4 Como se sabe, o pa ro xis mo des sa re pres são foi a en tre ga da es po sa de Pres tes, Olga 
Be ná rio, à Ges ta po, po lí cia do Esta do na zis ta, que vi ria a fa le cer em abril de 1942,
no cam po de con cen tra ção de Bern burg, Ale ma nha. Para uma ex ce len te re cons ti tu i -
ção de todo o con tex to da pri são e do as sas si na to de Olga Be ná rio, cf. a bi o gra fia
es cri ta por MORAIS, Fer nan do. (1993). Olga. São Pa u lo: Com pa nhia das Le tras.



em di ver sas fren tes, o que fez com que o par ti do emer gis se como uma
das prin ci pa is for ças po lí ti cas do país em 1945, par ti ci pan do ati va -
men te da luta pela re de mo cra ti za ção, ao lado de ou tras for ças po lí ti -
cas.5

Nes se pe río do, Pres tes en con tra va-se pre so, ten do sido ele i to in
ab sen tia se cre tá rio-ge ral do par ti do pela Con fe rên cia da Man ti que i ra.6

Na pri são, du ran te o Esta do Novo, di vul ga ma ni fes tos de fen den do a
“União Na ci o nal” em tor no de Var gas e co lo can do como pri o ri tá ria a
luta pela li qui da ção dos “res tos fe u da is” no país, con for me ex pres são
con ti da em seus ma ni fes tos es cri tos em 1944 (Dul les, 1985:254). Em
18 de abril de 1945 é ba i xa do o De cre to-Lei nº 7.474, con ce den do
anis tia a Pres tes e aos de ma is pre sos po lí ti cos du ran te o Esta do Novo.
A par tir da con quis ta da anis tia e da sa í da de Pres tes da pri são, há um 
sal to qua li ta ti vo no pro ces so de re or ga ni za ção do PCB, pois Pres tes pas sa a
ser o prin ci pal e mais po pu lar di ri gen te do par ti do em ní vel na ci o nal,
atra in do e po la ri zan do a aten ção das mas sas tra ba lha do ras nos prin ci pa is
cen tros ur ba nos bra si le i ros. Nes se pe río do, tem uma in ten sa ati vi da de
po lí ti ca, par ti ci pan do de vá ri os co mí ci os e ma ni fes ta ções, e fa zen do con ta tos
com li de ran ças dos mais va ri a dos ma ti zes po lí ti co-ide o ló gi cos.

A par tir de en tão, seus vá ri os pro nun ci a men tos e in ter ven ções é
que vão de fi nir as di re tri zes mais ge ra is da atu a ção do PCB na que la
con jun tu ra po lí ti ca. Den tre es sas in ter ven ções, des ta ca-se o pro nun ci a men to
no co mí cio de São Ja nuá rio, no es tá dio do Vas co da Gama, re a li za do
em 23 de maio de 1945, onde Pres tes pro fe re um im por tan te dis cur so 
in ti tu la do União Na ci o nal para a De mo cra cia e para o Pro -
gres so, no qual, além de ma ni fes tar uma ex pec ta ti va ex tre ma men te oti mis ta 
em re la ção à evo lu ção da con jun tu ra in ter na ci o nal (apos tan do num
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5 Não cabe, nos li mi tes des te tex to, re cons ti tu ir de ta lha da men te to dos os acon te ci -
men tos re fe ren tes à re de mo cra ti za ção de 1945–1946 e à atu a ção do PCB no pe río do. 
O le i tor in te res sa do no apro fun da men to das ques tões aqui abor da das pode con -
sul tar a bi bli o gra fia bá si ca elen ca da no fi nal des ta in tro du ção.

6 Cf. DULLES, John W. F. (1985). O co mu nis mo no Bra sil, 1935–1945: re pres são em
meio ao ca ta clis mo mun di al. Rio de Ja ne i ro: Nova Fron te i ra, pp. 251 e segs.



ce ná rio de “pa ci fi ca ção ge ral” en tre as gran des po tên ci as, e de ex pan são
gra du al e pa cí fi ca do so ci a lis mo e das cha ma das “de mo cra ci as po pu la res”
em ní vel mun di al), re i te ra sua pla ta for ma de de fe sa da 

“uni fi ca ção na ci o nal para ini ci ar a so lu ção dos gra ves pro -
ble mas eco nô mi cos e so ci a is e che gar mos, de ma ne i ra pa cí fi ca, 
atra vés de ele i ções li vres e ho nes tas, à Assem bléia Cons ti tu in te
e à re cons ti tu ci o na li za ção de mo crá ti ca que to dos al me ja mos”
(Pres tes, 1945:16).7

Este do cu men to já si na li za va o ca mi nho para uma das de ci sões
mais dis cu ti das e con tro ver sas do PCB e de Pres tes no pe río do, qual
seja, a apro xi ma ção do lí der co mu nis ta com Ge tú lio Var gas e a de fe sa da
tese da re a li za ção de ele i ções pre si den ci a is e de con vo ca ção da Cons ti tu in te
com Var gas no po der. 

Se gun do uma au to ri za da ob ser va do ra do pe río do,
“Seu apo io a Var gas – no mo men to em que o di ta dor,

sob pres são dos acon te ci men tos in ter na ci o na is e do mo vi men to
de opi nião pú bli ca no Bra sil, ado ta va uma po lí ti ca de rup tu ra 
com as po tên ci as do Eixo e se ali a va às for ças an ti na zis tas no 
ce ná rio da guer ra mun di al, en vi an do nos sos pra ci nhas para
lu ta rem na Itá lia – é mal do sa men te in ter pre ta do como uma
su pos ta ali an ça, que ja ma is exis tiu, com o prin ci pal res pon sá -
vel pelo as sas si na to de sua com pa nhe i ra.

Sua luta à fren te do PCB, pela ele i ção de uma
Assem bléia Cons ti tu in te li vre e de mo crá ti ca, em 1945, é
in ten ci o nal men te dis tor ci da para ser con fun di da com a cam -
pa nha, le va da adi an te pe los ge tu lis tas, de ‘Cons ti tu in te com 
Ge tú lio’ . Na re a li da de, os co mu nis tas ja ma is le van ta ram
tal ban de i ra, con si de ran do, en tre tan to, que, na que le mo -
men to po lí ti co, a ta re fa mais im por tan te de to das as for ças
efe ti va men te de mo crá ti cas de ve ria ser ga ran tir a ele i ção da
Cons ti tu in te, evi tan do o gol pe mi li tar que es ta va sen do pre -
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7 Esse dis cur so foi pu bli ca do em se pa ra ta na épo ca em for ma fo lhe to. Cf.
PRESTES, Luiz Car los (1945). União Na ci o nal para a De mo cra cia e para o Pro gres so.
Rio de Ja ne i ro: Edi ções Ho ri zon te.



pa ra do pela di re i ta, com o apo io da em ba i xa da nor te-ame -
ri ca na, o qual teve fi nal men te lu gar a 29-10-45.” 8

Por ou tro lado, co men tan do o mes mo acon te ci men to, após re -
lem brar vá ri os epi só di os da luta pela re de mo cra ti za ção, afir ma o ude nis -
ta Afon so Ari nos em sua A Alma do Tem po: 

“Os co mu nis tas, fi nal men te, com a in fa lí vel ce gue i ra (que 
eles cha mam re a lis mo), co me ça ram a evo lu ir para o apo io a
Var gas, es pe ran do do mi nar, no pró prio in te res se, o di ta dor
que eles ain da su pu nham ca paz de se man ter.

A ma no bra co mu nis ta tor nou-se pa ten te quan do os seus
por ta-vo zes as su mi ram a res pon sa bi li da de do mo vi men to
‘Cons ti tu in te com Var gas’ (...)

Em São Pa u lo, se guin do ins tru ções re ce bi das no Rio,
pro cu rei en trar em con ta to com ami gos e co nhe ci dos que ti nha no
Par ti do Co mu nis ta a fim de ten tar de mo vê-los da so li da ri e da de
às obs cu ras in ten ções de Var gas.

Não nos in te res sa va, a nós tam pou co, o pre cá rio e ins tá vel
apo io dos co mu nas. Nós sa bía mos, por ex pe riên cia pró pria, a
ser vil vo lu bi li da de com que eles obe de ci am às or dens de fora, e
dis so ti nham dado so be jas pro vas du ran te a guer ra, pas san do,
em 24 ho ras, do mais vi o len to ata que aos ali a dos à mais
fer vo ro sa ad mi ra ção pe los mes mos, an tes e de po is da in va são
da Rús sia.

O que te mía mos, no co nú bio Pres tes –Var gas (es pan to sa
apro xi ma ção en tre ví ti ma e al goz, so bre o ca dá ver de uma
mu lher!), era a pos si bi li da de de nos en gol far mos na guer ra
ci vil (...)

Os mes mos ho mens que ha vi am se jun ta do a nós, no
iní cio do ano, ago ra con si de ra vam o Bri ga de i ro Edu ar do
Go mes um ‘agen te do im pe ri a lis mo nor te-ame ri ca no’ e Ge tú lio,
o ver da de i ro re pre sen tan te das ‘for ças pro gres sis tas e eman ci -
pa do ras’...
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8 Cf. PRESTES, Ani ta Le o cá dia. (1997). Luiz Car los Pres tes e a Ali an ça Na ci o nal Li ber -
ta do ra – os ca mi nhos da luta an ti fas cis ta no Bra sil (1934/1935). Pe tró po lis, RJ: Vo zes,
pp. 13-14.



Pou co mais se po de ria di zer da que les au tô ma tos, da que les
blo cos im pe ne trá ve is de agres si va sub ser viên cia.” 9

Qu al quer que seja a ava li a ção con tem po râ nea que pos sa ser
fe i ta des sa apro xi ma ção en tre an ti gos an tí po das po lí ti cos, a der ru ba da de 
Var gas por um gol pe mi li tar im pos si bi li tou-nos de ve ri fi car na prá ti ca
qua is se ri am os re a is re sul ta dos po lí ti cos de uma re de mo cra ti za ção pela
via do apo io dos co mu nis tas a Ge tú lio Var gas. Em 29 de ou tu bro de
1945, Ge tú lio Var gas foi afas ta do do po der pe los mi li ta res, uma res pos ta
de se to res con ser va do res do Exér ci to, ali a dos à UDN e ao go ver no nor -
te-ame ri ca no, ao cres ci men to do mo vi men to de mo crá ti co e po pu lar no
pe río do, e à ra di ca li za ção da po lí ti ca po pu lis ta efe tu a da por Var gas 
no oca so do Esta do Novo, cu jos as pec tos mais vi sí ve is fo ram a “Lei Ma la ia”
(an ti trus te), pro mul ga da em ju nho de 1945, e a or ga ni za ção de vá ri os
co mí ci os que re mis tas no iní cio de ou tu bro.10 Essa ra di ca li za ção po pu lis ta
de Var gas, em bo ra não im pli cas se ne ces sa ri a men te num po si ci o na men to
ine quí vo co do ex-di ta dor ao lado das for ças de mo crá ti co-po pu la res, sig ni fi cou 
ob je ti va men te uma ten ta ti va de des lo ca men to de sua base de apo io, rumo a
uma po lí ti ca tra ba lhis ta de cen tro-es quer da com ape los na ci o na lis tas.
Ora, essa in fle xão es tra té gi ca de Var gas (da qual um dos ele men tos era sua 
apro xi ma ção com o PCB) apa vo rou os se to res mais con ser va do res que, 
as so ci a dos ao im pe ri a lis mo nor te-ame ri ca no e à UDN, der ru ba ram Ge tú lio 
a 29 de ou tu bro, e en tre ga ram o po der a José Li nha res, um ma gis tra do
li ga do à UDN, que se en car re gou de con vo car a Cons ti tu in te de 1946. 

Um in dí cio de que Ge tú lio Var gas ain da va ci la va, na que la con -
jun tu ra his tó ri ca, no sen ti do de um ma i or com pro me ti men to com um pro je to
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9 Ari nos, Afon so. (1979). A Alma do Tem po: me mó ri as de Afon so Ari nos de Mel lo Fran co.
Rio de Ja ne i ro: José Olympio; Bra sí lia: INL, pp. 380-381.

10 O mo vi men to “que re mis ta” (Qu e re mos Ge tú lio!) pre co ni za va a re a li za ção de ele i ções
pre si den ci a is ape nas após a pro mul ga ção da nova Cons ti tu i ção, com a ma nu ten ção
de Ge tú lio no po der. Embo ra o PCB não par ti ci pas se di re ta men te des se mo vi -
men to, o seu apo io a Var gas e a al gu mas pa la vras de or dem “que re mis tas” le vou
vá ri os au to res a ob ser var a exis tên cia de uma fu são en tre am bas as for ças po lí ti -
cas. Na re a li da de, ain da fal tam es tu dos mais sis te má ti cos para a com pre en são da
ver da de i ra re la ção en tre am bos.



de de sen vol vi men to na ci o nal-de mo crá ti co para o país, foi seu pos te ri or apo io
ao ul tra-re a ci o ná rio can di da to pre si den ci al do Par ti do So ci al De mo crá ti co
(PSD), o ge ne ral Eu ri co Du tra, ele i to pre si den te da Repú bli ca em 2 de de -
zem bro de 1945, der ro tan do o can di da to da UDN (União De mo crá ti ca
Na ci o nal), bri ga de i ro Edu ar do Go mes. Esse apo io de Var gas a Du tra
frus trou a ex pec ta ti va de Luiz Car los Pres tes e al guns di ri gen tes co mu nis tas
de que o pre si den te de pos to vi es se apo i ar o can di da to do PCB, Iedo Fi ú za. 

Para fa zer fren te ao cres ci men to do mo vi men to dos tra ba lha do -
res e dos co mu nis tas11 se to res do Exér ci to che fi a dos por Góis Mon te i ro e
Du tra “op ta ram” por uma es tra té gia in ver sa à de Var gas, re cu an do na
po lí ti ca “na ci o nal-re for mis ta” im ple men ta da du ran te o Esta do Novo, si -
mul ta ne a men te a um com pro mis so com se to res em pre sa ri a is (mor men te
co mer ci al-ban cá ri os) de opo si ção ao re gi me e à re pres são ao mo vi men to
po pu lar. No acor do con jun tu ral fe i to por es tes vá ri os se to res (UDN,
bu ro cra cia mi li tar, im pe ri a lis mo nor te-ame ri ca no) para der ru bar Var gas,
a 29 de ou tu bro, já es ta vam em bu ti dos, em em brião, os “com pro mis sos”
e “co a li zões” que ca rac te ri zam o go ver no Du tra, e as di re tri zes fun da -
men ta is que nor te a ram a ação des te go ver no, qua is se jam: a) re pres são
sis te má ti ca às for ças pro gres sis tas e po pu la res; b) ali nha men to ser vil com
os EUA no pla no da po lí ti ca ex ter na; c) “pa ci fi ca ção ge ral” en tre os
di ver sos seg men tos e fra ções das clas ses do mi nan tes.12

É nes te con tex to po lí ti co que é con vo ca da e co me ça a fun ci o nar 
a Cons ti tu in te: a UDN der ro ta da nas ur nas, o mo vi men to po pu lar e
co mu nis ta em as cen são, o im pe ri a lis mo nor te-ame ri ca no pres si o nan do no
sen ti do de um re cuo da po lí ti ca in dus tri a li zan te e na ci o na lis ta ado ta da
du ran te o Esta do Novo, e a fac ção he ge mô ni ca da bu ro cra cia es ta tal
(ca pi ta ne a da pe los ge ne ra is Eu ri co Du tra e Góis Mon te i ro) pro cu ran do  
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11 É bom lem brar que, além de ser um pe río do de gran de cres ci men to do PCB,
essa fase his tó ri ca ca rac te ri zou-se tam bém pelo re cru des ci men to do mo vi men to
gre vis ta e sin di cal, des ta can do-se a cri a ção do MUT (Mo vi men to Uni fi ca dor dos
Tra ba lha do res), em brião da or ga ni za ção da Con fe de ra ção Ge ral dos Tra ba lha do res
Bra si le i ros (CGTB), que vi ria a ser fe cha da pou co de po is pelo go ver no Du tra.

12 Foi por esse mo ti vo que a cas sa ção do PCB ocor reu si mul ta ne a men te ao
“acor do in ter par ti dá rio” PSD/UDN/PR, o qual foi res pon sá vel pela di fu são
do mito de que o go ver no Du tra te ria sido um pe río do de “paz so ci al”, quan -
do na re a li da de ca rac te ri zou-se pela re pres são sis te má ti ca aos tra ba lha do res e
suas or ga ni za ções.



por to dos os me i os “cos tu rar” um acor do com os se to res mais con ser va do res 
das clas ses do mi nan tes e com as for ças opo si ci o nis tas, a fim de re pri mir
com ma i or se gu ran ça e efi cá cia o mo vi men to po pu lar e o PCB.

Uma vez afas ta do o ex-di ta dor, as su me o po der o pre si den te do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, mi nis tro José Li nha res, que se en car re ga ria de
con vo car as ele i ções pre si den ci a is de 2 de de zem bro de 1945, bem como as
ele i ções para a Assem bléia Cons ti tu in te a ser ins ta la da em fe ve re i ro de
1946. É im por tan te fri sar que a Cons ti tu in te de 1946 foi con vo ca da ape -
nas após a der ru ba da de Var gas, já que o có di go ele i to ral que re gu la -
men tou as ele i ções de 2 de de zem bro (a cha ma da “Lei Aga me non”) ti nha
uma re da ção de li be ra da men te am bí gua em re la ção à con vo ca ção da Cons ti tu -
in te. Sua con vo ca ção foi re gu la men ta da pe las Leis Cons ti tu ci o na is nº 13
(12-11-45) e nº 15 (26-11- 45), de cre ta das du ran te o “go ver no pro vi só rio” 
de José Li nha res. Essas leis es ti pu la vam ex pli ci ta men te que o Con gres so
(Câ ma ra e Se na do) a ser ele i to em 2 de de zem bro de 1945 te ria a fun ção
pre cí pua de ela bo rar a nova Car ta Cons ti tu ci o nal, em bo ra du ran te os tra ba -
lhos cons ti tu in tes per ma ne ces se em vi gor a Cons ti tu i ção de 1937.

Do pon to de vis ta da atu a ção de Pres tes no pe río do, mais
dois as pec tos de vem ser des ta ca dos: seu apo io à po lê mi ca can di da tu ra
do ex-pre fe i to de Pe tró po lis, o en ge nhe i ro e não-co mu nis ta Iedo Fi ú za,
à pre si dên cia da Re pú bli ca, e os ex pres si vos re sul ta dos ele i to ra is ob ti -
dos pelo PCB ao ele ger 14 de pu ta dos e um se na dor com cer ca de 9%
dos vo tos vá li dos.

No to can te à can di da tu ra Fi ú za, deve-se su bli nhar que ela foi lan -
ça da ape nas após a der ru ba da de Var gas, e an tes que este de cla ras se seu apo io 
a Du tra, no fi nal de no vem bro. Em seu de po i men to aos jor na lis tas Dê nis de
Mo raes e Fran cis co Vi a na, Pres tes ad mi te que o lan ça men to da can di da tu ra
Fi ú za vi sa va atra ir os vo tos sim pá ti cos a Var gas, ali men tan do ain da a ilu são
de que o di ta dor de pos to vi es se a apo i ar a can di da tu ra co mu nis ta: 

“Esco lhe mos Fi ú za por que era ho mem pró xi mo a Ge tú lio
e po de ria dar à nos sa le gen da os vo tos do PTB. Não es tá va mos
atrás de no mes, mas de um can di da to que pu des se ter o apo io
do PTB. Aliás, co me te mos um erro tá ti co em não pro cu rar
Ge tú lio e pe dir que ele apo i as se Fi ú za. Foi um lan ce de au dá cia
que nos fal tou e que Du tra pôs em prá ti ca. Ele man dou a
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São Bor ja Hugo Borg hi, que con se guiu con ven cer Ge tú lio a
apo i ar a can di da tu ra Du tra.” (MORAES, 1997: 142.)13

Em re la ção aos re sul ta dos para a Assem bléia Cons ti tu in te,
eles apre sen ta ram a se guin te con fi gu ra ção:

Vo tos Vá li dos para a Câ ma ra Fe de ral e Com po si ção Par ti dá ria da 
Câ ma ra, do Se na do e da Cons ti tu in te, 1945-1946 (em por cen ta gens)14

Par ti dos Vo tos vá li dos 
%

Se na do res De pu ta dos Cons ti tu in tes

PSD 43,0% 26 (63,5%) 159 (53,5%) 185 (54,7%)
UDN 26,3% 11 (26,9%) 78 (26,3%) 89 (26,6%)
PTB 10,2% 1 (2,4%) 22 (7,4%) 23 (6,8%)
PCB 8,6% 1 (2,4%) 15 (5,1%) 16 (4,7%)

PR/PSP/PDC
/PL/ED

11,9% 2 (4,8%) 23 (7,7%) 25 (7,2%)

To tal 100,0% 41 (100,0%) 297 (100,0%) 338 (100,0%)
(PSD-UDN) (69,3%) (90,4%) (79,8%) (81,3%)

2 –  Luiz Car los Pres tes, a ban ca da do PCB e a Cons ti tu in te de 1946

Como a ta be la aci ma mos tra, o PCB era a quar ta ma i or for ça
po lí ti ca da Assem bléia Cons ti tu in te de 1946; não obs tan te ter tido cer ca 
de 8,6% dos vo tos vá li dos, sua ban ca da era in tre gra da por um se na dor e  
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13 Esse as pec to tam bém é ob ser va do por Fos ter Dul les em sua bi o gra fia de Car los
La cer da: “Lí de res co mu nis tas es pe ra vam que Var gas, ir ri ta do com dois can di da tos 
mi li ta res por te rem par ti ci pa do em sua de po si ção, da ria seu apo io a Fi ú za.” Cf.
DULLES, John Fos ter. (1992). Car los La cer da: a vida de um lu ta dor, v. 1., 1914–1960. 
3 ed., Rio de Ja ne i ro: Nova Fron te i ra, p. 87.

14 Qu a dro ela bo ra do a par tir dos da dos con ti dos em So a res, Gláu cio Ary. (1972). “El
Sis te ma Elec to ral y la Re pre sen ta ci on de los gru pos so ci a les em Bra sil, 1945–1962.” 
In. VVAA (1972). Te o ria, me to do lo gia y po lí ti ca del de sar rol lo de Amé ri ca La ti na (se gun do
se mi na rio la ti no a me ri ca no para el de sar rol lo). Edi ci o nes Flas cos – UNESCO,
San ti a go de Chi le, p. 412; CAMPELO DE SOUZA, Ma ria do Car mo. (1990). Esta -
dos e Par ti dos Po lí ti cos no Bra sil (1930–1964). 3ª ed., São Pa u lo, Alfa-Ôme ga, 1990, p.
123; e BRAGA (1998). Quem foi quem na Assem bléia Cons ti tu in te de 1946; um per fil so ci o e -
co nô mi co e re gi o nal da Cons ti tu in te de 1946. Bra sí lia: Câ ma ra dos De pu ta dos, Co or de na -
ção de Pu bli ca ções, onde tam bém se en con tram ou tras in for ma ções so bre o con -
tex to po lí ti co e a com po si ção da Assem bléia Cons ti tu in te de 1946.



15 de pu ta dos, to ta li zan do 4,7% dos 338 cons ti tu in tes (com pu ta dos
ti tu la res e su plen tes) que par ti ci pa ram do pro ces so de ela bo ra ção cons ti -
tu ci o nal.15 O PCB ele geu par la men ta res em seis uni da des da fe de ra ção
(Ba hia, Per nam bu co, Dis tri to Fe de ral, Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, Rio
Gran de do Sul), sen do que a ma i or par ce la de seus mem bros (10/16
= 62,5%) es ta va con cen tra da na re gião Su des te.

Na Ba hia, a ban ca da co mu nis ta era for ma da por Car los
Ma rig he la, um dos prin ci pa is di ri gen tes da ANL (Ali an ça Na ci o nal
Li ber ta do ra) no Esta do na dé ca da de 30, pre so po lí ti co du ran te todo o
re gi me es ta do no vis ta (1937-1945). Ma rig he la foi su plen te de se cre tá rio
da Mesa da Assem bléia e teve um pa pel des ta ca do no pro ces so de ela bo -
ra ção cons ti tu ci o nal. 

A ban ca da de Per nam bu co era for ma da pe los ou tros três
cons ti tu in tes ele i tos pelo par ti do na re gião Nor des te: Agos ti nho
de Oli ve i ra , an ti go mi li tan te e um dos mais des ta ca dos or ga ni za -
do res do PCB du ran te o Esta do Novo; Alce do Cou ti nho, mé di -
co, con si de ra do o mem bro mais mo de ra do da ban ca da; e o his tó ri co
di ri gen te Gre gó rio Be zer ra, uma das prin ci pa is li de ran ças po pu -
la res per nam bu ca nas no pós-30, que teve um im por tan te pa pel na
Cons ti tu in te lu tan do pelo di re i to de voto aos anal fa be tos, sol da dos e 
sar gen tos.

O Dis tri to Fe de ral foi a uni da de da fe de ra ção onde o PCB
ob te ve seu me lhor de sem pe nho ele i to ral, ele gen do qua tro cons ti tu in tes (um 
se na dor e três de pu ta dos) de um to tal de 19 par la men ta res. Sua ban ca da 
era com pos ta pelo pró prio Luiz Car los Pres tes, úni co se na dor ele i to
pelo PCB com 157.397 vo tos e ob ten do a ma i or vo ta ção pro por ci o nal da 
his tó ria po lí ti ca bra si le i ra até en tão; Ba tis ta Neto, ope rá rio do Arse nal 
de Ma ri nha e pre si den te do Co mi tê Me tro po li ta no do MUT (Mo vi men to
Uni fi ca dor dos Tra ba lha do res) no Rio de Ja ne i ro–DF, que du ran te os
tra ba lhos da Cons ti tu in te in te grou a “Co mis são para o Estu do da Si tu a ção 
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15 Na re a li da de, fo ram ele i tos um se na dor e 14 de pu ta dos pela ban ca da do Par ti do
Co mu nis ta do Bra sil à Cons ti tu in te de 1946. Entre tan to, po de mos con si de rar
como 16 os par la men ta res co mu nis tas que atu a ram na Assem bléia, já que o
se gun do su plen te de de pu ta do, Tri fi no Cor re ia (PCB-RS ), par ti ci pou dos tra -
ba lhos cons ti tu in tes de mar ço a ju lho de 1946. Para ma i o res in for ma ções bi o -
grá fi cas e so bre a atu a ção cons ti tu in te dos par la men ta res da ban ca da co mu nis ta, 
cf. Bra ga (1998).



dos Tra ba lha do res da Light”; João Ama zo nas, que par ti ci pou de ci si -
va men te da re or ga ni za ção do PCB após 1940 e foi um dos prin ci pa is
di ri gen tes do MUT em ní vel na ci o nal, ten do sido ain da o de pu ta do fe de ral
mais vo ta do no Dis tri to Fe de ral, com 18.379 vo tos; e Ma u rí cio Gra bo is , 
ou tro des ta ca do di ri gen te do PCB du ran te a clan des ti ni da de es ta do no -
vis ta, ex-di ri gen te es ta du al do Par ti do na Ba hia e lí der da ban ca da do
PCB du ran te os tra ba lhos na Assem bléia Cons ti tu in te. 

A ban ca da do es ta do do Rio de Ja ne i ro era for ma da por
Alci des Sa ben ça, me ta lúr gi co em Vol ta Re don da e fun da dor de vá ri os 
sin di ca tos na que le es ta do, e pelo fer ro viá rio e di ri gen te sin di cal Cla u di no
Sil va, úni co ne gro den tre os 338 cons ti tu in tes.

A ban ca da de São Pa u lo era com pos ta por qua tro de pu ta dos,
to dos eles ori gi ná ri os de es ta dos da re gião Nor te e Nor des te do país: o
mé di co Ca i res de Bri to, des ta ca do di ri gen te co mu nis ta na Ba hia e um
dos prin ci pa is res pon sá ve is pela re or ga ni za ção do PCB após a “Con fe -
rên cia da Man ti que i ra”, ten do sido o úni co re pre sen tan te do Par ti do na
cha ma da “Gran de Co mis são” de Cons ti tu i ção; o já fa mo so es cri tor
Jor ge Ama do, que in te grou a Co mis são para o Estu do das Indi ca ções; 
o ex-sar gen to do Exér ci to e ex-pre so po lí ti co du ran te o Esta do Novo,
José Ma ria Cris pim; e o es ti va dor e lí der sin di cal na ci da de de
San tos-SP, Osval do Pa che co, que foi o vice-lí der da ban ca da na
Cons ti tu in te.

A ban ca da do Rio Gran de do Sul era com pos ta por Abí lio
Fer nan des, me ta lúr gi co e lí der sin di cal no Esta do, e por Tri fi no Cor -
re ia, ex-lí der te nen tis ta e in te gran te da Co lu na Pres tes, que par ti ci pou dos 
tra ba lhos cons ti tu in tes por um cur to pe río do na con di ção de 2º su plen te. 

O do cu men to bá si co que iria ori en tar a atu a ção dos co mu nis -
tas na Cons ti tu in te de 46 foi o im por tan te in for me po lí ti co apre sen ta do
por Luiz Car los Pres tes no Ple no Ampli a do da Di re ção Na ci o nal do
PCB, re a li za do no iní cio de ja ne i ro de 1946, pu bli ca do com o tí tu lo de
O PCB na luta pela Paz e pela De mo cra cia,16 o qual cons ti tui um
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16 Cf. PRESTES, Luiz Car los. (1946). O PCB na luta pela paz e pela de mo cra cia; in for me 
po lí ti co da Co mis são Exe cu ti va ao Co mi tê Na ci o nal do Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil, apre sen ta do por Luiz Car los Pres tes, na so le ni da de de ins ta la ções do Ple no 
Ampli a do do Co mi tê Na ci o nal em 4 de ja ne i ro de 1946 no Insti tu to Na ci o nal de
Mú si ca. Rio de Ja ne i ro: Edi ções Ho ri zon te. Esse in for me tam bém foi pu bli ca do
na co le tâ nea Pro ble mas Atu a is da De mo cra cia.



do cu men to bá si co no pro ces so de ama du re ci men to da for ma ção e di vul ga ção
do pro gra ma po lí ti co na ci o nal-de mo crá ti co. 

Po de mos des ta car os se guin tes ele men tos bá si cos con ti dos
nes se in for me po lí ti co ela bo ra do pelo Se na dor pe ce bis ta e cuja le i tu ra é de 
fun da men tal im por tân cia para se en ten der a atu a ção de Pres tes e do
PCB nes sa qua dra his tó ri ca; ele con tém:

• uma análise da situação internacional no pós-guerra;
• uma análise da conjuntura nacional mais recente e da atuação 

do PCB no período;
• diretrizes estratégicas, táticas e organizacionais que deveriam

orientar a ação dos comunistas no futuro.
Esse é um do cu men to de ri quís si mo con te ú do po lí ti co, o qual

con tém dois pon tos que te ri am re per cus são de ci si va na atu a ção sub se -
qüen te de Pres tes e dos co mu nis tas:

a) a de fi ni ção de uma li nha pa ci fis ta e de “or dem e tran qüi li -
da de”, com a con se qüen te pla ta for ma de uma so lu ção “pa cí fi ca” (ou seja, 
atra vés do par la men to e den tro dos qua dros da le ga li da de par la men tar)
para os gran des pro ble mas na ci o na is;

b) a de fi ni ção de um con te ú do pro gra má ti co que re to ma ria e
apro fun da ria as re i vin di ca ções do mo vi men to es quer dis ta que vi nham
ama du re cen do des de a dé ca da de 30 e que ti ve ram sua ex pres são mais
con se qüen te na pla ta for ma po lí ti ca da Ali an ça Na ci o nal Li ber ta do ra
(ANL), a qual está ex pres sa nas se guin tes re i vin di ca ções for mu la das
pelo fo lhe to:

“(i) O úni co po der le gí ti mo é o que vem do povo. A este
cabe o di re i to de cas sar a qual quer mo men to o man da to de
seus re pre sen tan tes.

(ii) Di re i to de voto a to dos, ho mens e mu lhe res, ma i o res
de 18 anos, in clu si ve anal fa be tos, sol da dos e ma ri nhe i ros.
Re pre sen ta ção ri go ro sa men te pro por ci o nal.

(iii) Ga ran tia efe ti va das li ber da des de opi nião, de cons -
ciên cia, de re u nião, de as so ci a ção, in clu si ve po lí ti ca, de ma ni fes ta ção 
do pen sa men to, etc.
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(iv) Com ple ta igual da de de di re i tos sem dis tin ção de
sexo, de re li gião, de raça ou na ci o na li da de.

(v) Di re i to ao tra ba lho e ao re pou so, à as sis tên cia paga
pelo Esta do, à apo sen ta do ria dig na para os ve lhos tra ba lha do res
e à ins tru ção para to dos os fi lhos do povo.

(vi) Com ple ta se pa ra ção en tre o Esta do e a re li gião, li -
ber da de para to das as re li giões e en si no pú bli co efe ti va men te
la i co.

(vii) Com ple ta au to no mia po lí ti ca, ad mi nis tra ti va e
fi nan ce i ra para Esta dos e Mu ni cí pi os, in clu si ve o Dis tri to
Fe de ral.

(viii) Ju í zes ele i tos pelo povo e a jus ti ça como ser vi ço
pú bli co gra tu i to.

(ix) Po der Exe cu ti vo exer ci do por um Con se lho de Mi -
nis tros sob o con tro le de uma Assem bléia de Re pre sen tan tes.
Esta exer ce rá o po der su pre mo da Na ção, a ela ca ben do ele ger 
o pre si den te da Re pú bli ca, sem po de res su pe ri o res aos dela. 

(x) As for ças ar ma das da Na ção sub me ti das à au to ri -
da de su pre ma da Assem bléia de Re pre sen tan tes.

(xi) Pas sa gem ao po der de Esta do, para que se jam
dis tri bu í das gra tu i ta men te aos cam po ne ses sem ter ra das
gran des pro pri e da des mal uti li za das ou aban do na das e de -
vo lu tas.

(xii) Na ci o na li za ção dos trus tes e mo no pó li os que pelo
seu po de rio eco nô mi co pos sam im pe dir o gozo das li ber da des
te o ri ca men te pro cla ma das, as sim como da que les que pelo seu
po de rio pos sam ame a çar a in de pen dên cia na ci o nal” (Prestes,
1946:47-48.)
Nas di ver sas fa ses de or ga ni za ção do pro ces so cons ti tu in te,

Pres tes en car re gar-se-ia de efe tu ar pro nun ci a men tos con cre ti zan do e
apro fun dan do as di re tri zes pro gra má ti cas ex pres sas nes se Ple no
Ampli a do. Em nos sa co le tâ nea, pro cu ra mos se le ci o nar al guns de seus
pro nun ci a men tos mais im por tan tes nes sas vá ri as eta pas de sua atu a ção 
cons ti tu in te.
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É im por tan te es cla re cer que a atu a ção de Pres tes na Cons ti tu in te 
não pode ser des ta ca da da atu a ção da ban ca da co mu nis ta como um todo, 
dado que ha via uma es pé cie “di vi são do tra ba lho” en tre os di ver sos
mem bros da ban ca da, cada um de les con cen tran do-se num as pec to es pe cí fi co
da atu a ção cons ti tu ci o nal, ca ben do a Pres tes a ex po si ção dos prin cí pi os
mais ge ra is que nor te a ram a ação da ban ca da pe ce bis ta.

O PCB di fe ren ci a va-se dos de ma is par ti dos re pre sen ta dos na
Assem bléia, tan to do pon to de vis ta da com po si ção so ci al de sua ban ca da 
quan to sob o as pec to das pro pos tas que de fen deu, re fle tin do nes sas duas
di men sões seu ma i or com pro mis so com as lu tas ope rá ri as e po pu la res. Do
pon to de vis ta de sua com po si ção so ci al, a ban ca da co mu nis ta era in -
te gra da por li de ran ças po lí ti cas ori gi ná ri as de mo vi men tos so ci a is e re i -
vin di ca tó ri os das mas sas po pu la res nas dé ca das de 30 e 40, a ma i or
par te de les ten do mi li ta do na ANL em 1935–1936, e/ou com pas sa gem
pela pri são du ran te o Esta do Novo.

Ape sar de mi no ri tá ria, e sob cer co con ser va dor, a ban ca da
co mu nis ta teve uma in ten sa par ti ci pa ção na Cons ti tu in te de 46, mu i tas
ve zes cen tra li zan do e po la ri zan do a aten ção do ple ná rio cons ti tu in te, com 
seus re pre sen tan tes efe tu an do in ter ven ções mar can tes, ex pres san do pro -
pos tas e re i vin di ca ções que só vi ri am a ser ado ta das cer ca de 40 anos de -
po is, no con tex to de ou tra re de mo cra ti za ção, pela Cons ti tu i ção de 1988.

Assim, logo no começo da Cons ti tu in te de 46 os co mu nis tas
pro tes ta ram ve e men te men te con tra a pre sen ça do mi nis tro do Su pe ri or
Tri bu nal Ele i to ral, Val de mar Fal cão, no re cin to da Assem bléia, e exi -
gin do que as ses sões de ins ta la ção fos sem pre si di das por um dos cons ti tu in -
tes ele i tos pelo povo, e não por um “cor po es tra nho” que aten ta va con tra a
so be ra nia da Cons ti tu in te. Foi tam bém de au to ria da ban ca da co mu nis ta o
pri me i ro re que ri men to apre sen ta do à Cons ti tu in te de 1946, apo i an do a
gre ve na ci o nal dos ban cá ri os, de fen di do no ple ná rio cons ti tu in te por João
Ama zo nas (Ana is da Cons ti tu in te, I: 118).

Ain da nes sa pri me i ra fase im por tan te do pro ces so de ela bo ra -
ção cons ti tu ci o nal, que en cer rou-se com a ela bo ra ção do Re gi men to da
Assem bléia na 23ª ses são, re a li za da em 12 de mar ço de 1946, des ta -
ca-se a luta fer re nha de Pres tes e da ban ca da co mu nis ta pela ime di a ta
re vo ga ção da Cons ti tu i ção de 1937. Foi um sin to ma do ca rá ter con ser va dor
e re a ci o ná rio dos go ver nos José Li nha res e Eu ri co Du tra o fato de não te rem 
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re vo ga do a Car ta es ta do no vis ta. O PCB, jun ta men te com par la men ta res 
da UDN, exi gi ram sua re vo ga ção, mas ela se ria man ti da pela ma i o ria
con ser va do ra e ser vi ria para le gi ti mar as me di das re pres si vas do Go ver no 
Du tra du ran te a Cons ti tu in te, como a pro i bi ção do di re i to de gre ve, a
anu la ção de vá ri as ele i ções sin di ca is, a pro i bi ção e a dis so lu ção a ti ros de
co mí ci os opo si ci o nis tas, a pri são po lí ti ca e tor tu ra de vá ri as li de ran ças
sin di ca is, e mes mo o as sas si na to de mi li tan tes co mu nis tas. Nes se sen ti do, 
foi Pres tes o 1º sig na tá rio da Indi ca ção co mu nis ta de ter mi nan do a ime di a ta
re vo ga ção da Car ta de 1937.17

Uma vez ele i ta a Mesa da Assem bléia, os co mu nis tas ti ve -
ram pa pel ati vo na de fe sa de um Re gi men to Inter no que am pli as se o
tem po de in ter ven ção dos par la men ta res, e as se gu ras se o di re i to à ma ni -
fes ta ção das ga le ri as e dos par ti dos mi no ri tá ri os. Ape sar da luta dos
co mu nis tas e ou tras cor ren tes de mo crá ti cas, o Re gi men to Inter no da
Cons ti tu in te con ser vou vá ri os as pec tos re a ci o ná ri os, o que fez com que
a ban ca da de cla ras se voto con tra ele, mor men te ao art. 76, que im pe -
dia a Cons ti tu in te de ela bo rar le gis la ção or di ná ria du ran te o pro ces so
de ela bo ra ção cons ti tu ci o nal.

Após a ela bo ra ção do Re gi men to Inter no, pas sou-se à dis cus são
de te mas cons ti tu ci o na is em ple ná rio, acom pa nha dos de de ba tes so bre os as -
sun tos po lí ti cos do mo men to, en quan to a cha ma da “Gran de Co mis são” de 
Cons ti tu i ção18 en car re ga va-se de ela bo rar o an te pro je to que ser vi ria como
base para apre sen ta ção de emen das pe los Cons ti tu in tes. 

Nes se pe río do, Pres tes pro fe re im por tan tes dis cur sos so bre os
as sun tos po lí ti cos do mo men to e in ter vém em vá ri os de ba tes tra va dos no
re cin to cons ti tu in te. Uma vez con clu í da a ta re fa de ela bo ra ção do an te -
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17 Esta in di ca ção, jun ta men te com uma in di ca ção da ban ca da da UDN pro pon do a
no me a ção de uma Co mis são para ela bo rar um pro je to de nor mas ge ra is que or ga -
ni zas se pro vi so ri a men te a vida cons ti tu ci o nal do país após a re vo ga ção da Car ta
de 1937, se ria re je i ta da pela ma i o ria do ple ná rio cons ti tu in te, na 17ª Ses são da
Assem bléia, re a li za da em 27-2-1946 (cf. Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te de 1946,
vol. 2, pp. 350 e segs.)

18 Como é sa bi do, or ga ni zou-se du ran te a Assem bléia Cons ti tu in te de 1946 a
Co mis são da Cons ti tu i ção (tam bém cha ma da de “Gran de Co mis são”), que por
sua vez sub di vi diu em 10 Sub co mis sões. Além des tas, or ga ni za ram-se vá ri as
“Co mis sões Ordi ná ri as”, al gu mas das qua is ti ve ram uma atu a ção de cer ta re le vân cia
du ran te o pro ces so de ela bo ra ção cons ti tu ci o nal.



pro je to, a ban ca da co mu nis ta de cla rou voto con tra esse pri mi ti vo
Pro je to da Cons ti tu i ção, apre sen tan do 180 emen das ao mes mo e
apon tan do vá ri os de seus as pec tos con ser va do res, den tre os qua is: (i) ne ga -
ção do di re i to de voto aos sol da dos e anal fa be tos: (ii) o não es ta be le ci -
men to do cri té rio es tri ta men te pro por ci o nal na or ga ni za ção do sis te ma
ele i to ral; (iii) a fal ta de au to no mia po lí ti ca aos mu ni cí pi os e a pro i bi ção
da re a li za ção de ele i ções di re tas para a es co lha dos go ver nan tes em vá ri as
ci da des im por tan tes; (iv) au sên cia de se pa ra ção en tre a Igre ja e o Esta do e
a ex ces si va in fluên cia do cle ro ca tó li co con ser va dor na re da ção dos dis po si ti vos 
cons ti tu ci o na is; (v) o não-re co nhe ci men to in con di ci o nal do di re i to de gre ve.
Na 86ª ses são da Cons ti tu in te, re a li za da a 17-6-1946, Pres tes leu lon -
ga de cla ra ção de voto, in clu í da na pre sen te co le tâ nea, for mu la da pela
ban ca da co mu nis ta con tra o Pro je to de Cons ti tu i ção (Ana is da Cons ti -
tu in te, vol. 13: 363-390), en de re çan do di ver sas crí ti cas a este, a prin ci -
pal de las a de não con ter dis po si ti vos ca pa zes de con cre ti zar uma re for ma 
agrá ria no cam po bra si le i ro. Esse dis cur so é par ti cu lar men te im por tan te
por que nele Pres tes pro cu ra ar ti cu lar as pro pos tas ela bo ra das pelo PCB à 
Cons ti tu in te com a aná li se que o par ti do fa zia da so ci e da de bra si le i ra da 
épo ca, cen tran do seu foco de aten ção na abor da gem da ques tão agrá ria e
da sua re la ção com o pro ces so de de mo cra ti za ção do País, apre en den do a
co ne xão en tre o ca rá ter mais ou me nos ex clu den te do mo de lo de de sen vol -
vi men to eco nô mi co a ser ado ta do pelo País, e o pa drão de aces so à ci -
da da nia po lí ti ca e so ci al usu fru í do e exer ci do pe los tra ba lha do res bra -
si le i ros.

Por ou tro lado, nas 180 emen das que apre sen ta ram, os co mu -
nis tas su ge ri ram vá ri as mo di fi ca ções eli mi nan do as pec tos con ser va do res
do Pri me i ro Pro je to, emen das es tas que cons ti tu em uma ver da de i ra
Cons ti tu i ção al ter na ti va. Elas fo ram, na ma i or par te, re je i ta das pe los
Cons ti tu in tes ou in de fe ri das pelo pre si den te da Assem bléia, Fer nan do de 
Melo Vi a na (PSD/MG), que con cen tra va tal prer ro ga ti va. No en tan to,
per ma ne cem como do cu men to do ca rá ter avan ça do e pro gres sis ta da luta
em pre en di da pe los co mu nis tas na que le par la men to con ser va dor. Os
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co mu nis tas de fen de ram a im plan ta ção do par la men ta ris mo; a ex tin ção
do car go de Vice-Pre si den te da Re pú bli ca; a la i ci da de do en si no nas es co las
pú bli cas; a am pla li ber da de de cren ça e o li vre exer cí cio de cul tos; a ins ti -
tu i ção do di vór cio; o for ta le ci men to das prer ro ga ti vas le gis la ti vas do Con -
gres so Na ci o nal com pa ra ti va men te ao Exe cu ti vo; os man da tos de 2, 4 e
6 anos para de pu ta dos, pre si den te da Re pú bli ca e se na do res, res pec ti va -
men te; a con ces são ao Esta do da fa cul da de de de sa pro pri ar ter ras que
fos sem ob je to de es pe cu la ção nas zo nas de ma i or den si da de de mo grá fi ca
para fins da Re for ma Agrá ria; a re in ver são em ter ri tó rio na ci o nal dos
lu cros ob ti dos pe las em pre sas es tran ge i ras con ces si o ná ri as de ser vi ço
pú bli co; a trans fe rên cia do Se na do para a Câ ma ra dos De pu ta dos da
com pe tên cia para au to ri zar a in ter ven ção fe de ral nos Esta dos; a par ti ci -
pa ção dos tra ba lha do res no lu cro e na ges tão das em pre sas; a pro i bi ção
do tra ba lho a me no res de 14 anos e do tra ba lho no tur no em in dús tri as
in sa lu bres a me no res de 18 anos; a or ga ni za ção pa ri tá ria da Jus ti ça do
Tra ba lho e sua ex ten são aos tra ba lha do res do cam po; a am pla au to no mia 
e li ber da de sin di ca is; a jor na da de tra ba lho má xi ma de oito ho ras; a
au to no mia po lí ti co-ad mi nis tra ti va do Dis tri to Fe de ral; a re gu la men ta ção 
da for ma ção de trus tes, car téis e ou tras for mas de ex plo ra ção dos con su -
mi do res; a na ci o na li za ção dos gran des oli go pó li os es tran ge i ros que
ame a ças sem a in de pen dên cia na ci o nal, ou cuja ati vi da de eco nô mi ca
fos se le si va aos con su mi do res e em pre sá ri os na ci o na is; a pro i bi ção aos
par la men ta res de ace i ta rem co mis sões ou em pre gos re mu ne ra dos em
em pre sas pri va das es tran ge i ras logo após o tér mi no dos man da tos ou o
exer cí cio de car gos go ver na men ta is; a ex ten são da le gis la ção tra ba lhis ta
aos tra ba lha do res do cam po; a ado ção de me di das para o de sen vol vi men -
to da pe que na pro pri e da de e dis tri bu i ção das la ti fún di os; a ado ção de vá -
ri as me di das fa vo rá ve is ao au men to da ca pa ci da de de ar re ca da ção tri bu tá -
ria dos mu ni cí pi os; a con sig na ção de ver ba para a dis tri bu i ção de lo tes
aos cam po ne ses sem ter ra; a dis so lu ção ime di a ta de to das as po lí ci as po lí -
ti cas re ma nes cen tes do Esta do Novo; a con ces são do di re i to de gre ve aos fun -
ci o ná ri os pú bli cos; a ele i ção dos mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
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pela Câ ma ra dos De pu ta dos; a eli mi na ção da ne ces si da de de san ção pre -
si den ci al para as leis pro mul ga das pelo Con gres so Na ci o nal; a ele i ção do 
alto co man do das For ças Arma das pela Câ ma ra dos De pu ta dos; a ga -
ran tia de asi lo a to dos os per se gui dos po lí ti cos por de fen de rem a ca u sa da
de mo cra cia; a su pres são da ne ces si da de de cen su ra pré via para a pu bli ca ção 
de li vros e pe rió di cos; a ex tin ção do Se na do Fe de ral e a im ple men ta ção
do uni ca me ra lis mo, den tre ou tras pro pos tas.

Po si ci o na ram-se tam bém con tra a in dis so lu bi li da de do vín cu lo
ma tri mo ni al; a in vo ca ção da “pro te ção de Deus” no preâm bu lo da Car ta 
Cons ti tu ci o nal; a pro i bi ção de ele i ções di re tas no Dis tri to Fe de ral, nas
ca pi ta is dos Esta dos e nos mu ni cí pi os con si de ra dos de “Se gu ran ça Na ci o -
nal”; qual quer tipo de li mi ta ção ao di re i to de gre ve; a fi gu ra ju rí di ca do
“es ta do de sí tio pre ven ti vo”; a obri ga to ri e da de do en si no re li gi o so nas
es co las pú bli cas; a pro i bi ção do di re i to de voto aos sol da dos, sar gen tos e
anal fa be tos; a ex ten são dos tri bu na is mi li ta res aos ci vis em caso de cri -
mes con tra a se gu ran ça in ter na, den tre inú me ras ou tras su ges tões à
Cons ti tu i ção.

As emen das dos par la men ta res de to dos os par ti dos ser vi ram
de base à ela bo ra ção do Pro je to Re vis to da Cons ti tu i ção, que pas sou a
ser dis cu ti do no ple ná rio. Do pon to de vis ta de seu con te ú do, o Pro je to
Re vis to man te ve os dis po si ti vos mais con ser va do res do an te pro je to, o que
le vou o de pu ta do Ca i res de Bri to (PCB/SP), em nome da ban ca da
co mu nis ta, a ler o Ma ni fes to da Co mis são Exe cu ti va do Par ti do
Co mu nis ta por uma Cons ti tu i ção De mo crá ti ca (XX:
340-344), apre sen tan do dez su ges tões bá si cas (to das re je i ta das) fe i tas
pelo PCB à Cons ti tu i ção, tais como: (i) com ple ta au to no mia mu ni ci pal
com ele i ção di re ta pelo povo de to dos os pre fe i tos e con se lhos mu ni ci pa is;
(ii) di re i to de voto as se gu ra do a to dos, in clu si ve aos anal fa be tos, sol da dos 
e ma ri nhe i ros; (iii) ins ti tu i ção do sis te ma par la men ta ris ta de go ver no e
ime di a ta ex tin ção do Se na do Fe de ral; (iv) man da tos de cur ta du ra ção (4 
anos para pre si den te, 2 para de pu ta dos e, em caso de per ma nên cia do
Se na do, 6 anos para se na dor); (v) con tra qual quer li mi ta ção ao di re i to
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de re u nião e de as so ci a ção po lí ti ca; (vi) pela de fi ni ção cla ra e pre ci sa, sem 
sub ter fú gi os, dos “di re i tos so ci a is” e con tra o es ta be le ci men to de qua is -
quer res tri ções ao di re i to de gre ve; (vii) por um novo con ce i to de pro pri e -
da de que co lo cas se os in te res ses so ci a is aci ma dos in te res ses pri va dos, pos -
si bi li tan do as sim a re a li za ção de uma am pla re for ma agrá ria e a im ple -
men ta ção de me di das con tra os oli go pó li os que abu sas sem de seu po de rio
eco nô mi co e fi nan ce i ro; (viii) re vi são ime di a ta de to dos os con tra tos de
ex plo ra ção de mi nas e con ces são de ser vi ços pú bli cos fe i tos pelo go ver no
bra si le i ro com em pre sas es tran ge i ras; (ix) con tra qual quer ten ta ti va de se 
in clu ir na Cons ti tu i ção dis po si ti vos que per mi tis sem a de cre ta ção do
“es ta do de sí tio pre ven ti vo”; (x) anis tia am pla e ir res tri ta a to dos os ci vis 
e mi li ta res pu ni dos por cri mes po lí ti cos no Bra sil. Nes sa fase, Pres tes
tam bém pro fe re im por tan tes dis cur sos jus ti fi can do e re que ren do des ta ques 
às emen das e pro pos tas apre sen ta das pe los co mu nis tas a cada um dos
tí tu los e ca pí tu los da Cons ti tu i ção. Des ta cam-se, nes se sen ti do, seus dis cur -
sos con tra o sis te ma de go ver no pre si den ci a lis ta e seu pro nun ci a men to jus ti -
fi can do emen das da ban ca da co mu nis ta no sen ti do de for ta le cer as prer ro -
ga ti vas do Le gis la ti vo e do sis te ma par ti dá rio fren te ao Exe cu ti vo, de fen -
den do te ses de gran de atu a li da de cuja le i tu ra pode ser útil para es cla -
re cer mu i tos as pec tos das ra í zes his tó ri cas de al gu mas de for mi da des do
sis te ma po lí ti co bra si le i ro con tem po râ neo, como, por exem plo, a ex ces si va 
im por tân cia dada à ação do pre si den te da Re pú bli ca (afi nal, um car go
es sen ci al men te sim bó li co) no pro ces so de ci só rio es ta tal, em de tri men to dos
par ti dos po lí ti cos e das li de ran ças par ti dá ri as.

Embo ra a ma i or par te das pro pos tas co mu nis tas fos sem re -
je i ta das, a ban ca da do PCB lo grou ob ter apro va ção para al gu mas de -
las, como, por exem plo, as Emen das nos 2.277, de Ba tis ta Neto
(PCB/DF), es ti pu lan do que o tra ba lho no tur no te ria ma i or re mu ne -
ra ção que o di ur no; 3.195, de João Ama zo nas (PCB/DF), acres -
cen tan do “Hi gi e ne e Se gu ran ça do Tra ba lho” ao elen co de re co men -
da ções a se rem ob ser va das pela le gis la ção tra ba lhis ta; 3.134, de Ma u -
rí cio Gra bo is  (PCB/DF), pro i bin do a ex tra di ção de es tran ge i ros

38 Sér gio So a res Bra ga 



ca sa dos com bra si le i ros ou que ti ves sem fi lhos de bra si le i ros na tos;
2.890, de Alce do Cou ti nho (PCB/PE), de ter mi nan do a trans fe rên cia
para os mu ni cí pi os de 10% do to tal do im pos to de ren da ar re ca da do
pela União; e 2.850, de Jor ge Ama do (PCB/SP), isen tan do de tri bu tos
a im por ta ção de li vros, pe rió di cos e pa pel de im pren sa, ten do tam bém
sido apro va da ou tra emen da de sua au to ria as se gu ran do am pla li ber -
da de re li gi o sa e de cul to.

Fa zen do um ba lan ço da atu a ção par la men tar de Pres tes e dos 
co mu nis tas na Cons ti tu in te de 1946 e no Se na do do pe río do de le ga li da de, 
vi mos que ela pa u tou-se pela de fe sa dos in te res ses dos tra ba lha do res e das 
for ças pro gres sis tas em ge ral, e pela luta pelo apro fun da men to  da
de mo cra cia e das li ber da des po lí ti cas, com o fito de pos si bi li tar a ado ção
de um mo de lo de de sen vol vi men to so ci al que: a) vi a bi li zas se, mes mo den tro 
dos qua dros do ca pi ta lis mo pe ri fé ri co bra si le i ro, um cres ci men to eco nô mi co
ba se a do na afir ma ção da so be ra nia na ci o nal e na cor re ção pro gres si va
das de si gual da des so ci a is, sen do a re a li za ção de uma am pla re for ma
agrá ria um com po nen te fun da men tal des se pro ces so; b) cri as se um qua dro
po lí ti co-ju rí di co mais de mo crá ti co e fa vo rá vel ao for ta le ci men to pro gres si vo
da or ga ni za ção par ti dá ria dos co mu nis tas e à am pli a ção do aces so de
ca ma das cada vez mais am plas do povo bra si le i ro à ci da da nia po lí ti ca e
so ci al, como me i os para a cons tru ção de uma so ci e da de so ci a lis ta.

 Após a pro mul ga ção da nova Cons ti tu i ção, em 18 de se tem -
bro de 1946, o Se na do se pa ra-se da Câ ma ra dos De pu ta dos e Pres tes
as su me seu man da to de Se na dor, pas san do a fa zer par te da Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça do Se na do Fe de ral. Tem iní cio uma nova
eta pa na vida po lí ti ca de Pres tes e da atu a ção le gal do PCB.

3 –  Atu a ção de Pres tes no Se na do

Nas ele i ções re a li za das em 19 de ja ne i ro de 1947 o PCB
ob tém no va men te um ex pres si vo re sul ta do ele i to ral, fato que, so ma do ao
con tex to in ter na ci o nal de iní ci os da Gu er ra Fria, in ten si fi cou as pres sões 
do go ver no Du tra e de ou tras for ças po lí ti cas para a cas sa ção do par ti do
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e de seus man da tos. Logo em se gui da, em maio do mes mo ano, é apro va da
a cas sa ção do PCB pelo Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral, ten do Pres tes
ocu pa do a tri bu na do Se na do para co men tar am bos os acon te ci men tos.
Por tan to, a sua atu a ção no Se na do ocor re num pe río do di fí cil para o PCB,
no qual ocor reu uma am pla ofen si va con tra o par ti do vi san do a sua
cas sa ção, que já se pre nun ci a va des de a Cons ti tu in te de 46. Nes se pe río do, 
sua atu a ção da tri bu na tor na-se me nos in ten sa (de vi do às per se gui ções
po lí ti cas aos co mu nis tas e às fre qüen tes ame a ças de or dem de pri são que
pa i ra vam con tra si) e ad qui re ca rac te rís ti cas dra má ti cas, cen tra da na
de fe sa da exis tên cia le gal do par ti do do qual era o se cre tá rio-ge ral e dos
man da tos dos par la men ta res ori gi nal men te ele i tos pelo PCB. Des ta -
cam-se, nes sa fase, as inú me ras po lê mi cas que en ta bu lou con tra os se na -
do res que pro pug na ram pela cas sa ção dos man da tos, de mons tran do a
in con sis tên cia dos ar gu men tos ju rí di cos e po lí ti cos uti li za dos nes ta ope ra -
ção po lí ti ca, e tam bém acer ca da ver da de i ra na tu re za do sis te ma so ci al
en tão vi gen te na União So vié ti ca e nos re gi mes do Les te Eu ro peu, de fen den do 
(e esse é o pon to mais dis cu tí vel das in ter ven ções de Pres tes no pe río do)
seu ca rá ter de mo crá ti co. Essa fi de li da de, qua se que ca ni na e acrí ti ca de
Pres tes e dos co mu nis tas ao mo de lo do ca pi ta lis mo bu ro crá ti co de Esta do
en tão vi gen te na URSS, se cons ti tu i ria no “elo mais dé bil” da ar gu men ta -
ção dos co mu nis tas no pe río do do pós-guer ra, e ser vi ria como es tí mu lo para 
que se to res mais con ser va do res da bu ro cra cia es ta tal e das clas ses do mi nan -
tes co lo cas sem o par ti do na ile ga li da de pou co de po is, uti li zan do como pre -
tex to as fa mo sas de cla ra ções de Pres tes so bre o even tu al po si ci o na men to dos 
co mu nis tas numa hi po té ti ca “guer ra im pe ri a lis ta” con tra a URSS. 

4 – Con clu são

Con clu in do, po de mos afir mar que, não obs tan te os re pa ros
crí ti cos que po dem e de vem ser fe i tos aqui e aco lá à atu a ção de Pres tes e
dos co mu nis tas no pe río do, esta na tu re za avan ça da e pro gres sis ta de
sua pla ta for ma po lí ti ca (de am pli a ção da ci da da nia, e de de fe sa de um
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mo de lo de de sen vol vi men to eco nô mi co que, em ali an ça com am plos
seg men tos do em pre sa ri a do bra si le i ro, afir mas se a so be ra nia na ci o nal
do País no to can te aos gru pos de in te res ses es tran ge i ros) en trou em con fli to
com a na tu re za atra sa da e re tró gra da do sis te ma po lí ti co bra si le i ro da 
épo ca e com os se to res das clas ses do mi nan tes que de ti nham a he ge mo nia
no go ver no Du tra. Tal con tra di ção foi um dos de ter mi nan tes da cas sa ção 
do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil em 1947. Numa das ope ra ções ju rí di -
co-po lí ti cas mais ver go nho sas da his tó ria po lí ti ca bra si le i ra, o PCB foi
cas sa do logo após o tér mi no da Cons ti tu in te. O sis te ma po lí ti co bra si le i ro 
(e os se to res das clas ses do mi nan tes be ne fi ci a dos pelo fun ci o na men to ob je -
ti vo de tal sis te ma) ain da não ha via ama du re ci do o su fi ci en te para
ad mi tir a co e xis tên cia com uma for ça com as ca rac te rís ti cas dos co mu nis tas.
Esse ca rá ter avan ça do ates ta-se pelo fato de que mu i tas das pro pos tas
de fen di das pe los co mu nis tas em 46 só vi e ram a ser ado ta das cer ca de 40
anos de po is, na Cons ti tu i ção de 1988, sen do que mu i tas de las (como,
por exem plo, a Re for ma Agrá ria) con ti nu am ain da como ban de i ras das
for ças pro gres sis tas do País nes te iní cio de sé cu lo XXI.

Em suma, como o le i tor terá opor tu ni da de de ve ri fi car, ape -
sar do ca rá ter da ta do de al guns as pec tos da pla ta for ma pro gra má ti ca
sus ten ta da por Pres tes (tais como o ali nha men to acrí ti co em re la ção à
URSS e a fun da men ta ção da re i vin di ca ção de uma re for ma agrá ria
pela ne ces si da de de eli mi nar os obs tá cu los fe u da is ao de sen vol vi men to
ca pi ta lis ta bra si le i ro, por exem plo), per ma ne cem ain da atu a is e pas sí -
ve is de ser re to ma dos pe las for ças de es quer da e pro gres sis tas do Bra sil
con tem po râ neo os ele men tos fun da men ta is de sua pla ta for ma po lí ti -
co-pro gra má ti ca, a sa ber: a de fe sa do apro fun da men to da de mo cra cia
para a exe cu ção do pro gra ma na ci o nal-de mo crá ti co, cuja im ple men ta -
ção en vol ve a ali an ça das for ças po pu la res com am plos seg men tos do
em pre sa ri a do na ci o nal ou, para usar um ter mo um tan to quan to fora
de uso ul ti ma men te, com se to res da bur gue sia in ter na pro gres sis ta.
Oxa lá a le i tu ra dos dis cur sos de Pres tes pos sa es ti mu lar as for ças de mo -
crá ti cas a uma re fle xão nes se sen ti do, ago ra sob um novo con tex to da
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fa lên cia do mo de lo ne o li be ral, anti-so ci al e des na ci o na li za dor, im plan -
ta do no Bra sil a par tir da dé ca da de 1990. 

Por fim, res ta ob ser var que abri mos esta co le tâ nea com o dis -
cur so A Ca de i ra Va zia, pro fe ri do pelo en tão Se na dor da União De mo -
crá ti ca Na ci o nal (UDN) do es ta do da Pa ra í ba, o es cri tor e tri bu no
José Amé ri co de Alme i da. Nes te pro nun ci a men to his tó ri co, o po lí ti co
pa ra i ba no ex põe sua pro fis são de fé nos prin cí pi os de mo crá ti cos e no di -
re i to dos ad ver sá ri os po lí ti cos ex po rem pu bli ca men te suas idéi as, bem
como fir ma sua po si ção con tra a cas sa ção dos man da tos de Pres tes e
dos par la men ta res co mu nis tas, que se con su ma ria logo a se guir. 

Ao pu bli car esta co le tâ nea de pro nun ci a men tos des te que foi
uma das mais im por tan tes li de ran ças po lí ti cas bra si le i ras do Bra sil
Republicano, o Se na do Fe de ral re a fir ma sua vo ca ção plu ra lis ta e de mo -
crá ti ca, co lo can do à dis po si ção do pú bli co le i tor mais am plo do cu men to
de fun da men tal im por tân cia para o es tu do de um dos prin ci pa is pe río dos 
da his tó ria bra si le i ra mo der na.

SÉRGIO SOARES BRAGA
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So bre o au tor: Sér gio So a res Bra ga é mes tre em
Ciên cia Po lí ti ca pela Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas
(Uni camp) e dou to ran do em His tó ria Eco nô mi ca no Insti tu to 
de Eco no mia (IE) da mes ma uni ver si da de. Além de di ver sos
ar ti gos e en tre vis tas em re vis tas es pe ci a li za das pu bli cou Quem
foi quem na Assem bléia Cons ti tu in te de 1946; um per fil so ci o e co nô mi co
e re gi o nal da Assem bléia Cons ti tu in te de 1946 (Bra sí lia, Câ ma ra dos 
De pu ta dos, 1998), na Tri bu na da Impren sa; crô ni cas so bre a
Cons ti tu in te de 1946 (Rio de Ja ne i ro, Nova Fron te i ra) e es cre -
veu e atu a li zou 20 ver be tes para a nova edi ção do Di ci o ná rio
His tó ri co-Bi o grá fi co Bra si le i ro do CPDOC/FGV. Atu al men te é
pro fes sor de Ciên cia Po lí ti ca no De par ta men to de Ciên ci as
So ci a is da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná (UFPR).

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 43



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

Cro no lo gia

1898/jan/03: Luiz Car los Pres tes nas ce em Por to Ale gre (RS), fi lho de
Antô nio Pe re i ra Pres tes, ofi ci al do Exér ci to da arma de en ge nha ria, e
Le o cá dia Fe li zar do Pres tes, pro fes so ra pri má ria.

1909/mai: Um ano após a mor te de seu pai, no pos to de ca pi tão, in gres sa 
no Co lé gio Mi li tar, no Rio de Ja ne i ro-DF. 

1916/fev: Ingres sa na Esco la Mi li tar do Re a len go, onde te ria como
com pa nhe i ros mi li ta res, que de sem pe nha ri am pa pel de ci si vo nas
re vol tas te nen tis tas dos anos 20, Ju a rez Tá vo ra, Si que i ra Cam pos,
Car los da Cos ta Le i te, Edu ar do Go mes, Cor de i ro de Fa ri as, den tre 
ou tros. 

1920-1921: Após con clu ir o cur so de Enge nha ria Mi li tar, tor na-se
ins tru tor na Esco la Mi li tar do Re a len go. 

1922/mar/25: Fun da do o PCB/Par ti do Co mu nis ta do Bra sil.
1922/jul/05: Cons pi ra nos pre pa ra ti vos do le van te do For te de Co pa -

ca ba na, não to man do par te no mes mo por es tar do en te de tifo.
1922/out: Após ser pro mo vi do ao pos to de ca pi tão, trans fe re-se para o

Rio Gran de do Sul, onde ser ve em ba ta lhões de fron te i ra des se
es ta do e no 1º Ba ta lhão Fer ro viá rio em San to Ânge lo/RS, onde
ocu pa o pos to de che fe da se ção de cons tru ção.  

1924/out/29: Li de ra a su ble va ção no ba ta lhão fer ro viá rio de San to
Ânge lo/RS e lan ça seu pri me i ro do cu men to po lí ti co, o ma ni fes to
pelo voto se cre to, res pe i to à von ta de so be ra na do povo, har mo nia
da fa mí lia bra si le i ra e res ta be le ci men to da au to no mia fi nan ce i ra do
País, a seu ver ame a ça da pe los ca pi ta is in gle ses.



1925/abr: Após se en con tra rem em Foz do Igua çu (PR), Pres tes e Isi do ro 
Dias Lo pes se pa ram-se. Pres tes e Mi guel Cos ta re sol ve ram en tão
co man dar uma gran de mar cha pelo in te ri or do País, com o ob je ti vo
de le van tar o povo con tra o Go ver no de Arthur Ber nar des. Tem
iní cio a lon ga mar cha da Co lu na Pres tes. 

1926/fev: Pres tes e Mi guel Cos ta re di gem uma de cla ra ção de prin cí pi os
da Co lu na sob o tí tu lo  Mo ti vos e Ide a is da Re vo lu ção, onde seus in te gran -
tes se po si ci o nam ve e men te men te con trá ri os aos “im pos tos exor bi -
tan tes, de so nes ti da de ad mi nis tra ti va, fal ta de jus ti ça, men ti ra do
voto, amor da ça men to da im pren sa, per se gui ções po lí ti cas, des res pe i to
à au to no mia dos es ta dos, fal ta de le gis la ção so ci al e re for ma da
Cons ti tu i ção sob es ta do de sí tio”.

1927/fev/3: Ter mi na a Co lu na Te nen tis ta com a che ga da de Pres tes à
Bo lí via com cer ca de 620 so bre vi ven tes. A par tir de en tão, Pres tes
pro je ta-se como lí der po lí ti co na ci o nal e exi la-se em La Ga i ba, na
Bo lí via. Nes se pe río do, O Jor nal, de Assis Cha te a u bri and, pu bli ca
uma sé rie de en tre vis tas com Pres tes.

1928/jan/3-5: A Esquer da, de Pe dro Mota Lima, pu bli ca uma sé rie de
en tre vis tas fe i tas por Astro gil do Pe re i ra, com Pres tes, na Bo lí via.

1928/fev: Pres tes re fu gia-se na Argen ti na. Nes se pe río do exer ce di ver sas 
ati vi da des para so bre vi ver, es tu da mar xis mo, e tra ba lha em uma
fir ma de pa vi men ta ção de es tra das em San ta Fé.

1928/abr/6: Pres tes con ce de nova en tre vis ta a O Jor nal, des ta vez ao jor -
na lis ta João Ba tis ta Bar re to Le i te, onde de fen de que a guer ra ci vil
era a úni ca for ma de so lu ci o nar os pro ble mas bra si le i ros.

1929/mai: Pa u lo de La cer da, en tão se cre tá rio-ge ral do PCB, en con tra-se
com Pres tes em Bu e nos Ai res e o con vi da para ser can di da to do par -
ti do à Pre si dên cia da Re pú bli ca. O con vi te é re cu sa do por Pres tes,
sob o ar gu men to de não te rem sido con sul ta dos pre vi a men te os
te nen tes.

1929/jul: Jú lio Pres tes é lan ça do ofi ci al men te can di da to à Pre si dên cia
da Re pú bli ca, pelo Par ti do Re pu bli ca no, fato que iria pro vo car o
lan ça men to da Ali an ça Li be ral, pelo PRM e de ma is oli gar qui as dis -
si den tes.
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1929/set: Pres tes en con tra-se se cre ta men te com Var gas e Osval do Ara -
nha em Por to Ale gre, pou co an tes do lan ça men to da can di da tu ra de 
Var gas à Pre si dên cia da Re pú bli ca, em 20 de se tem bro.

1929/nov/22: Pres tes es cre ve car ta a Cor de i ro de Fa ri as e Silo Me i re les
ex pon do suas di ver gên ci as com os te nen tes e os mo ti vos de sua re -
cu sa em apo i ar Ge tú lio. 

1929: Ain da em Bu e nos Ai res, apro xi ma-se das po si ções de fen di das por 
Ma u rí cio La cer da, co nhe ce Ro dol fo Ghi ol di, e as si na o jor nal do
Par ti do Co mu nis ta Argen ti no.

1930/jan: Novo en con tro de Pres tes com Ge tú lio Var gas e nova re cu sa
de Pres tes em apo i ar a can di da tu ra pre si den ci al do po lí ti co ga ú cho.

1930/mai/30: Pres tes di vul ga seu Ma ni fes to de Maio de gran de re per cus são,
rom pen do com os te nen tes e com o pro gra ma da Ali an ça Li be ral,
em bo ra ain da não ade ris se ao PCB. 

1930/jun: Otá vio Bran dão, em nome do PCB, acu sa o ma ni fes to de
Pres tes de pe que no bur guês. Em se gui da, Pres tes fun da a Liga de
Ação Re vo lu ci o ná ria.

1930/out/2: Um dia an tes da eclo são da Re vo lu ção, Pres tes é pre so em
Bu e nos Ai res. É sol to três dias de po is e par te para Mon te vi -
déu/Uru guai, onde tra ba lha como ca pa taz de obra e di vul ga inú me -
ros Ma ni fes tos opon do-se ao Go ver no Var gas.

1931/mar/12: Em ma ni fes to, Pres tes vol ta a ata car os te nen tes que
co la bo ra vam com Var gas e de fen de in te gral apo io ao PCB, acres -
cen tan do que ace i ta va a di re ção do pro le ta ri a do atra vés de seu par -
ti do de clas se.

1931/mar/20: Re ce be e re cu sa uma car ta aber ta dos te nen tes con fe rin -
do-lhe o tí tu lo de ge ne ral, e re fe re-se a Ju a rez Tá vo ra cha man do-o
de “sa fa dís si mo”.

1931/nov/11: Pres tes vi a ja para Mos cou/URSS, a con vi te do se cre ta ri a do
da Inter na ci o nal Co mu nis ta para tra ba lhar como en ge nhe i ro numa
em pre sa es ta tal. 

1934/jun: Antô nio Ma ci el Bon fim, o Mi ran da, é ele i to se cre tá rio-ge ral
do PCB.
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1934/jul: No va men te, após mu i tas ten ta ti vas, é ne ga da a fi li a ção de
Pres tes ao Par ti do Co mu nis ta da URSS. As fi li a ções es ta vam sus -
pen sas por or dem de Sta lin.

1934/ago: Por in fluên cia de Ma nu ils ki, adep to da tese da in sur re i ção
ar ma da em pa í ses pe ri fé ri cos, Pres tes ob tém sua fi li a ção ao
PCB/Par ti do Co mu nis ta do Bra sil.  

1935/mar/30: Du ran te ato de lan ça men to pú bli co da ANL/Ali an ça
Na ci o nal Li ber ta do ra, o en tão es tu dan te de Di re i to, Car los La cer da, lê
ma ni fes to su ge rin do o nome de Luiz Car los Pres tes pre si den te de
hon ra da or ga ni za ção, pro pos ta apro va da por acla ma ção.

1935/abr: Após uma lon ga vi a gem que se pro lon gou por qua se qua tro
me ses, Pres tes de sem bar ca no Bra sil, jun ta men te com Olga Be ná rio e
ou tros as ses so res da Inter na ci o nal Co mu nis ta.

1935/jul/5: Pres tes lan ça seu pri me i ro ma ni fes to pú bli co de apo io à
ANL, lido por Car los La cer da da ja ne la da re da ção de O Glo bo, no
qual lan ça a pa la vra de or dem da to ma da do po der pela ANL.

1935/jul/12: Em de cor rên cia do ma ni fes to de Pres tes e da con se qüen te
ra di ca li za ção po lí ti ca da en ti da de, o Go ver no ex tin gue a ANL com
base na Lei de Se gu ran ça Na ci o nal.

1935/nov/23-27: Eclo de o le van te da ANL no Nor des te e, em se gui da,
no DF. O Go ver no so li ci ta ao Con gres so o es ta do de sí tio e, após
su fo car ra pi da men te a re be lião, ini cia vi o len ta re pres são às for ças de 
es quer da.

1936/mar/5: Pres tes é cap tu ra do pela po lí cia na Rua Ho nó rio, no Méi er,
su búr bio da ci da de do Rio de Ja ne i ro. A par tir de en tão, per ma ne ce -
ria pre so na po lí cia es pe ci al em iso la men to.

1936/set: Olga Be ná rio, es po sa de Pres tes, en tão em adi an ta do es ta do de 
gra vi dez, é ex tra di ta da para a Ale ma nha e en tre gue à Ges ta po, po lí -
cia po lí ti ca do go ver no na zis ta.

1936/nov/27: Nas ce Ani ta Le o cá dia Pres tes num hos pi tal de pri são de
mu lhe res em Ber lim.

1937/mai/7: Pres tes é jul ga do e con de na do a 16 anos e oito me ses de
pri são.

1937/jul/7: Pres tes sai do iso la men to na Po lí cia Espe ci al e é trans fe ri do
para a Casa de Cor re ção.
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1937/nov/11: Atra vés de um gol pe de Esta do, é ins ta u ra do o Esta do
Novo. 

1940/nov/07: No dia do ani ver sá rio da Re vo lu ção Rus sa, Pres tes é
no va men te jul ga do pelo TSN/Tri bu nal de Se gu ran ça Na ci o nal pela 
mor te de Elza Fer nan des. Ra chel Ger tel, que as sis tia ao jul ga -
men to, gri tou: “Viva Pres tes”. A po lí cia in va diu o re cin to e ela foi
pre sa.

1941/jun/20: Hi tler ata ca a União So vié ti ca.
1942/ago: O Bra sil de cla ra guer ra à Ale ma nha e à Itá lia, o que re per cu te

na con jun tu ra in ter na bra si le i ra, por meio da ate nu a ção das me di das 
re pres si vas.

1943/ago/28-30: Du ran te a II Con fe rên cia Na ci o nal do PCB, co nhe ci da
como “Con fe rên cia da Man ti que i ra”, re a li za da em Re sen de (RJ),
Pres tes é ele i to se cre tá rio-ge ral do Par ti do, in ab sen tia . Tam bém
du ran te a con fe rên cia, é de fi ni da pela di re ção do PCB a li nha po lí -
ti ca de “União Na ci o nal” e de apo io ao Go ver no de Var gas em seu
es for ço de guer ra. 

1944/mar/14: Pres tes di vul ga da pri são seu pri me i ro do cu men to como
Se cre tá rio-Ge ral do PCB, de fen den do o apo io a Var gas no es for ço
de guer ra.

1944/mar/23: Pres tes di vul ga um se gun do do cu men to da pri são co lo -
can do como pri o ri tá ria a luta pela li qui da ção dos “res tos fe u da is”
no País.

1944/dez: Vir gí lio de Melo Fran co, Da rio de Alme i da Ma ga lhães, Ra fa el
Cor re ia de Oli ve i ra e ou tros opo si ci o nis tas são pre sos quan do se
pre pa ra vam para lan çar a can di da tu ra de Edu ar do Go mes, em vir -
tu de de uma “lis ta ne gra” ela bo ra da pelo Exér ci to, no qual Car los
La cer da es ta va in clu í do.

1945/jan/22-27: Re a li za-se em São Pa u lo, por ini ci a ti va de co mu nis tas
que per ten ci am à Asso ci a ção Bra si le i ra de Escri to res (ABDE), o
Pri me i ro Con gres so Bra si le i ro de Escri to res, re u nin do mais de 200
de les.

1945/jan/24: Che ga ao Bra sil o novo em ba i xa dor nor te-ame ri ca no,
Adolf  Ber le Jr.
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1945/fev/22: Pu bli ca do o ar ti go “A si tu a ção: de cla ra ção do Sr. José
Amé ri co”, no Cor re io da Ma nhã, en tre vis ta com Car los La cer da, sem, 
no en tan to, se fa zer men ção ao au tor da en tre vis ta, que rom pe ria
com a cen su ra do DIP aos jor na is.

1945/fev/28: Lei Cons ti tu ci o nal nº 9  pre vê ele i ções a se rem mar ca das
den tro de 90 dias.

1945/mar/14: Ge tú lio au to ri za que Pres tes re ce ba vi si tas na pri são.
1945/mar/15: O jor nal O Glo bo pu bli ca um do cu men to de Pres tes, que

se ria sua pri me i ra ma ni fes ta ção pú bli ca após nove anos de pri são.
No do cu men to, o lí der co mu nis ta de fen de o apo io ao go ver no de
Var gas para aju dá-lo a ven cer o na zis mo.

1945/abr/1º: O Bra sil res ta be le ce re la ções di plo má ti cas com a URSS.
1945/abr/7: Fun da ção da União De mo crá ti ca Na ci o nal (UDN).
1945/abr/8-15: Re a li za-se, no au di tó rio da Esco la Na ci o nal de Mú si ca, a 

Se ma na Pró-Anis tia. Uma mul ti dão com pa re ceu à ses são ina u gu ral,
or ga ni za da pela UNE.

1945/abr/18: Ba i xa do pelo Go ver no o De cre to-Lei nº 7.474, con ce den do
anis tia. No dia se guin te, após nove anos no cár ce re, Pres tes é li ber -
ta do e, ao sair da pri são, dá de cla ra ções cri ti can do os dois can di da -
tos pre si den ci a is, Edu ar do Go mes e Du tra. 

1945/abr/21: Re a li za da con ven ção da UDN, onde é sa cra men ta do o
lan ça men to ofi ci al da can di da tu ra de Edu ar do Go mes à Pre si dên cia da 
Re pú bli ca.

1945/abr/26: Entre vis ta co le ti va de Luiz Car los Pres tes so bre o mo -
men to po lí ti co.

1945/abr/30: Cri a ção do MUT (Mo vi men to Uni fi ca dor dos Tra ba lha -
do res).

1945/mai/8: Os ale mães as si nam a ren di ção in con di ci o nal aos ali a dos.
1945/mai/15: Fun da ção do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro (PTB).
1945/mai/22: Fun da ção do jor nal Tri bu na Po pu lar, ór gão do PCB.
1945/mai/23: Dis cur so de Pres tes do Está dio de São Ja nuá rio, Rio de

Ja ne i ro. Pos te ri or men te esse dis cur so se ria pu bli ca do com o tí tu lo
União Na ci o nal para a de mo cra cia e o pro gres so (Edi ções Ho ri zon te,
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1945). Pela pri me i ra vez em sua vida de di ri gen te re vo lu ci o ná rio,
Pres tes com pa re ceu a um co mí cio no Bra sil.

1945/mai/25: De cre to-Lei nº 7.582 ex tin guin do o DIP (De par ta men to
de Impren sa e Pro pa gan da) e cria o De par ta men to Na ci o nal de
Infor ma ções. 

1945/jul/15: Co mí cio do PCB re a li za do no Está dio do Pa ca em bu, em
São Pa u lo. Nes se co mí cio, Pres tes re ce be a no tí cia da mor te de sua
es po sa, Olga Be ná rio, em Ber lim, e faz pro nun ci a men to de fen -
den do a re a li za ção de ele i ções para a Assem bléia Cons ti tu in te, com
a ma nu ten ção de Var gas no po der. 

1945/ago/6: Os EUA lan çam a pri me i ra bom ba atô mi ca so bre Hi ros hi ma. 
1945/ago/21: Pres tes par ti ci pa de sua pri me i ra re u nião pú bli ca no

Co mi tê Cen tral des de sua ele i ção como se cre tá rio-ge ral na Con fe -
rên cia da Man ti que i ra. Nes se dia é di vul ga do Ma ni fes to pelo PCB
con ten do as re so lu ções da re u nião. 

1945/set/3: O PCB re quer seu re gis tro ele i to ral. Iria obtê-lo ape nas dois 
me ses de po is, em no vem bro do mes mo ano. 

1945/out/29: Ge tú lio é der ru ba do pelo Exér ci to. Nes se dia, Pres tes
es ta va com o Ge ne ral Estil lac Leal e com o Co ro nel Osvi no
Fer re i ra Alves, e man dou uma men sa gem a Var gas re co men dan do-o
a re sis tir ao gol pe. 

1945/nov/3: O PCB di vul ga Ma ni fes to ana li san do o Gol pe de 29 de
ou tu bro. 

1945/nov/10: É con ce di do re gis tro de fi ni ti vo ao PCB. 
1945/nov/15: É lan ça da a can di da tu ra de Iedo Fi ú za à Pre si dên cia da

Re pú bli ca pelo PCB. 
1945/nov/28: Hugo Borg hi, de cep ci o nan do os co mu nis tas, lê um ape lo

de Var gas in ci tan do seus adep tos a vo ta rem em Du tra.
1945/dez/2: Eu ri co Du tra é ele i to pre si den te frus tran do a ex pec ta ti va

de se to res li be ra is que acre di ta vam na vi tó ria de Edu ar do Go mes.
1946/jan/4: É re a li za do o Ple no Ampli a do do Co mi tê Na ci o nal do PCB 

no Insti tu to Na ci o nal de Mú si ca, no Rio de Ja ne i ro-DF. Os re sul ta -
dos do Ple no se ri am pu bli ca dos no im por tan te tra ba lho: O PCB e a
luta pela paz e pela de mo cra cia; in for me po lí ti co da Co mis são Exe cu ti va 
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do PCB apre sen ta do por Luiz Car los Pres tes (Edi ções Ho ri zon te,
1946).   

1946/jan/31: Pos se do Ge ne ral Du tra na Pre si dên cia da Re pú bli ca.
1946/fev/1º: Re a li za da a pri me i ra ses são pre pa ra tó ria da Assem bléia

Cons ti tu in te, sob a pre si dên cia de Val de mar Fal cão, Pre si den te do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

1946/mar/12: Apro va ção do Re gi men to Inter no da Assem bléia Cons ti -
tu in te.

1946/mar/15: O Go ver no ba i xa o De cre to-Lei nº 9.070, que es ta be le cia 
que a so lu ção dos dis sí di os de via su bor di nar-se à dis ci pli na do in -
te res se co le ti vo e que o re cur so à gre ve só se ria ad mi ti do de po is de
es go ta dos os me i os le ga is. A Co mis são da Cons ti tu i ção ini cia o tra -
ba lho de ela bo ra ção do Pri mi ti vo Pro je to de Cons ti tu i ção.

1946/mar/16: Pres tes par ti ci pa de de ba te na Asso ci a ção de Fun ci o ná ri os
Pú bli cos do Rio de Ja ne i ro e dá sua fa mo sa de cla ra ção so bre a
“guer ra im pe ri a lis ta” con tra a URSS.

1946/mar/18: Se ga das Vi a na (PTB/DF) so li ci ta in ser ção nos Ana is da
Cons ti tu in te de de cla ra ções de Pres tes à Tri bu na Po pu lar so bre a
“guer ra im pe ri a lis ta” con tra a URSS.

1946/mar/21: Re je i ta da na Cons ti tu in te a ur gên cia para vo ta ção da Indi -
ca ção nº 29 da ban ca da co mu nis ta, de sa pro van do o De cre to-Lei nº
9.070 do Go ver no Du tra pro i bin do o di re i to de gre ve.

1946/mar./23: Envi a da de nún cia ao TSE pe din do a cas sa ção do re gis tro 
do PCB.

1946/mar/26: Dis cur so de Luiz Car los Pres tes na Cons ti tu in te re pe lin do
as ofen sas à ban ca da co mu nis ta. Tra ta-se do lon go e fa mo so dis cur so 
“A ati tu de do Par ti do Co mu nis ta” (Ana is, i. 6, 33ª ses são, 26-3-46,
pp. 31-68), res pon den do às acu sa ções de ou tros par la men ta res so bre 
a po si ção do PCB em face da “guer ra im pe ri a lis ta”. 

1946/mai/1º: O go ver no pro í be ma ni fes ta ções de tra ba lha do res e do
PCB em vá ri os Esta dos Bra si le i ros.

1946/mai/6: A Co mis são Exe cu ti va do PCB di vul ga nota so bre os
acon te ci men tos do pri me i ro de maio, que é lida por Pres tes na ses -
são de 8/mai/46.
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1946/mai/8: Pres tes pro fe re na Cons ti tu in te lon go dis cur so “So bre o 1º
ani ver sá rio da vi tó ria das Na ções Uni das” (Ana is da Cons ti tu in te,
vol. 8, i. 17, 58ª ses são, 8-5-46, pp. 314-332). 

1946/mai/14: Ba i xa do o De cre to-Lei nº 9.258 per mi te o can ce la men to
de re gis tro de par ti do po lí ti co quan do se pro var que re ce be de pro -
ce dên cia es tran ge i ra ori en ta ção po lí ti co-par ti dá ria, con tri bu i ção em
di nhe i ro ou quan do pra ti car atos co li den tes com os prin cí pi os de -
mo crá ti cos.

1946/mai/23: Ocor re no Rio de Ja ne i ro a “Cha ci na do Lar go da Ca ri o ca”,
onde a po lí cia po lí ti ca do DF dis sol veu a ti ros um co mí cio or ga ni -
za do pelo PCB. No mes mo dia, Pres tes pro fe re na Cons ti tu in te lon go
“Dis cur so so bre o 1º ani ver sá rio da vida le gal do Par ti do Co mu nis -
ta” (v. 10, 69ª ses são, 23-5-46: 91-110).

1946/mai/24: Pres tes faz na Cons ti tu in te pro nun ci a men to ma ni fes tan -
do-se so bre os acon te ci men tos no Lar go da Ca ri o ca.

1946/mai/27: A Co mis são da Cons ti tu i ção en via à Mesa da Assem bléia
o pri mi ti vo Pro je to de Cons ti tu i ção.

1946/mai/29: Pres tes faz dis cur so em ple ná rio Cons ti tu in te so bre “A
per ma nên cia das tro pas ame ri ca nas nas ba ses bra si le i ras”.

1946/jun/17: Pro nun ci a men to de Pres tes na Cons ti tu in te in ti tu la do:
“Um dis cur so do Se na dor Car los Pres tes so bre o Pro je to de Cons ti -
tu i ção”.

1946/ago/8: É pu bli ca do nos Ana is da Cons ti tu in te o Pro je to Re vis to,
após a apre sen ta ção de emen das pe los Cons ti tu in tes.

1946/ago/12: Cle men te Ma ri a ni (UDN/BA) faz lon go dis cur so an ti co -
mu nis ta na Cons ti tu in te, res pon den do ao an te ri or de Pres tes em
23-5 e pe din do a cas sa ção do PCB.

1946/ago/13: Iní cio da vo ta ção das ma té ri as em ple ná rio. No mes mo
dia, Pres tes pro fe re dis cur so na Cons ti tu in te ana li san do o Tí tu lo I,
Ca pí tu lo 1, do Pro je to Re vis to.

1946/ago/16: Pres tes pro fe re ou tro dis cur so dou tri ná rio na Cons ti tu in te
de fen den do su pres são da emen da que es ti pu la va se rem os po de res
in de pen den tes e har mô ni cos en tre si.
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1946/ago/19: Em nome da ban ca da do PCB, Pres tes pro fe re dis cur so
dan do pa re cer ge ral so bre o ca pí tu lo II do Tí tu lo 1 “Orga ni za ção
do Po der Le gis la ti vo” (134ª ses são ex tra or di ná ria, v. 21, 428-434).

1946/ago/21: Dis cur so de “Crí ti ca ao pre si den ci a lis mo pelo Se na dor
Car los Pres tes”.

1946/ago/29: Pres tes re quer des ta que e pro nun cia dis cur so de fen den do
Emen da nº 3.260 ao art. 164, § 7, re gu la men tan do a con ces são dos
ser vi ços pú bli cos.

1946/set/18: Pro mul ga ção da nova Cons ti tu i ção. A Assem bléia Cons ti -
tu in te sub di vi de-se na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral
dan do iní cio à le gis la tu ra or di ná ria. 

1946/set/19: Ne reu Ra mos é ele i to vice-pre si den te da Re pú bli ca. 
1947/jan/19: Re a li za das ele i ções para os go ver nos dos es ta dos, Câ ma ra

e Se na do (com ple men ta res), as sem bléi as es ta du a is, pre fe i tu ras e
câ ma ras mu ni ci pa is. 

1947/mai/7: Ba i xa da a Re so lu ção nº 1.841, do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral, de ter mi nan do o can ce la men to do re gis tro do PCB. A sen ten -
ça é re sul ta do de três vo tos a fa vor da cas sa ção (De sem bar ga dor
José Antô nio No gue i ra, Mi nis tros Ro cha La goa e Cân di do Lobo) e
de dois con trá ri os a essa me di da (Juiz F. Sá Fi lho e Mi nis tro Ri be i ro
da Cos ta). 

1947/mai/16: Ma u rí cio Gra bo is lê da tri bu na da Câ ma ra do De pu ta dos
ma ni fes to con tra a de ci são do Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral de cas sar o 
PCB.

1947/ago: A par tir des se mês, por me di da de se gu ran ça, Pres tes pas sa a
vi ver clan des ti no.

1947/out/27: Se na do apro va o pro je to de cas sa ção dos man da tos dos
re pre sen tan tes co mu nis tas.

1948/jan/7: Apro va da a Lei nº 211 re gu lan do a ex tin ção de man da tos
le gis la ti vos, que iria ser vir de base para a cas sa ção dos man da tos dos 
re pre sen tan tes co mu nis tas. A Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos de cla -
ra ex tin tos os man da tos dos de pu ta dos e su plen tes do PCB.

1948/jan/8: De pu ta do Gre gó rio Be zer ra pro nun cia o úl ti mo dis cur so
co mu nis ta na Câ ma ra dos De pu ta dos.
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1948/jan/30: Di vul ga do ma ni fes to do PCB fa zen do a au to crí ti ca da li nha 
po lí ti ca an te ri or e ra di ca li zan do o dis cur so e sua es tra té gia po lí ti ca. 

1950/ago: Di vul ga do o fa mo so Ma ni fes to de Agos to, por meio do qual
o PCB rom pia com a “bur gue sia pro gres sis ta” e de fen dia a luta
ar ma da, a ser con du zi da por um Exér ci to de Li ber ta ção Na ci o nal.

1954/nov: Após o su i cí dio de Var gas, a quem se opu se ram ve e men te -
men te acu san do-o de “agen te do im pe ri a lis mo”, os co mu nis tas re a -
li zam na clan des ti ni da de o IV Con gres so do PCB e re a fir mam a li -
nha po lí ti ca ex pres sa no Ma ni fes to de Agos to.

1955/out/3: Os co mu nis tas apói am Jus ce li no Ku bits chek nas ele i ções
pre si den ci a is. 

1956/fev: Di vul ga do o re la tó rio Krus chev no XX Con gres so do PCUS,
de nun ci an do os cri mes de Sta lin e que ini ci a ria o lon go ci clo de
ci sões po lí ti cas no PCB.

1958/mar/19: Após qua se 10 anos na clan des ti ni da de, é re vo ga da a or dem
de pri são pre ven ti va, e Pres tes re tor na à vida pú bli ca no go ver no de 
Jus ce li no Ku bits chek. 

1960/ago-set: É re a li za do o V Con gres so do PCB, onde se ra ti fi ca a li nha 
po lí ti ca ex pres sa na De cla ra ção de Mar ço de 1958 de ali an ça com a
bur gue sia na ci o nal e de tran si ção pa cí fi ca para o so ci a lis mo. Nes se
con gres so tam bém é to ma da a de ci são de mu dar o nome do PCB
para “Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro”, com vis tas a fa ci li tar a cam pa -
nha pela le ga li za ção do par ti do.

1966/jun: Após a vi tó ria do gol pe mi li tar de 1946, Pres tes é con de na do
à re ve lia a 15 anos de pri são, acu sa do de re or ga ni zar o PCB. 

1967/dez: Re a li za do o VI Con gres so do PCB mar ca do por di ver gên ci as
en tre os co mu nis tas so bre a exe qüi bi li da de do uso da luta ar ma da
con tra o re gi me mi li tar. Em ra zão da afir ma ção, pelo PCB, da li nha
pa cí fi ca, vá ri os lí de res co mu nis tas im por tan tes são ex pul sos ou
afas tam-se do par ti do, den tre os qua is Car los Ma rig he la. 

1971/fev/2: Com a in ten si fi ca ção da re pres são po lí ti ca no go ver no
Mé di ci, Pres tes de i xa o país por me di da de se gu ran ça, pas san do a
vi ver no exí lio.

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 55



1978/jan/3: Por oca sião da pas sa gem de seus 80 anos, Pres tes é ho me -
na ge a do em ar ti go de pri me i ra pá gi na pelo jor nal Prav da, ór gão
ofi ci al do PCUS. 

1979/out/20: Após a de cre ta ção da anis tia, em agos to de 1979, Pres tes
de sem bar ca no Rio de Ja ne i ro após 8 anos de exí lio, onde é re ce bi do
por cer ca de dez mil pes so as.

1980/mar: Pres tes di vul ga o do cu men to in ti tu la do Car ta aos Co mu nis tas,
onde ex põe suas di ver gên ci as com a di re ção do PCB e rom pe com
o par ti do.

1984/jan: Re a li za-se em São Pa u lo o VII Con gres so do PCB, onde se
con fir ma a ex clu são de Pres tes e ou tros co mu nis tas a ele li ga dos
dos qua dros do par ti do. No Con gres so, tam bém é tra ça da a es tra té gia
do par ti do para o pe río do de re de mo cra ti za ção que se ini ci a va. 

1989/dez/17: No se gun do tur no das ele i ções pre si den ci a is, Pres tes
apóia o can di da to do PT/Par ti do dos Tra ba lha do res, Luís Iná cio
Lula da Sil va, con tra Fer nan do Col lor de Mel lo, o qual se tor na o
pri me i ro pre si den te ele i to por ele i ções di re tas após a re de mo cra ti za -
ção do país. 

1990/mar/7: Luiz Car los Pres tes fa le ce na ci da de do Rio de Ja ne i ro,
com 92 anos de ida de.
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A CADEIRA VAZIA1

(Dis cur so pro fe ri do pelo Se na dor José Amé ri co de
Alme i da – UDN/PB, pou co an tes da cas sa ção dos
man da tos dos re pre sen tan tes ele i tos pelo PCB.)

1 Tre chos do dis cur so pro fe ri do no ple ná rio do Se na do Fe de ral, ex tra í dos de
  ALMEIDA, José Amé ri co de. (1985). A pa la vra e o tem po (1937–1945–1950). 2ª
  ed., Rio de Ja ne i ro, José Olympio, pp. 206-217.



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

A cade i ra vazia

ESTA ques tão já foi ver sa da, de ba ti da, es mi u ça da, den tro e
fora do Se na do, com uma for ça de di a lé ti ca aces sí vel à mais vul gar com -
pre en são, de ma ne i ra que, nes ta al tu ra, não me é dado mais re no vá-la.

Não tra go à dis cus são ne nhum ele men to novo, ne nhum
es for ço de her me nêu ti ca, ne nhum ar gu men to de au to ri da de, se não o
que é meu, in trin se ca men te meu: o fun da men to pes so al do meu voto.
Di ma na, mais do que de uma con vic ção, de uma cons ciên cia; mais do
que da con clu são de um es tu do, de um ba lan ço de res pon sa bi li da des.

Inda guei, ca u te lo sa men te, qual a ra zão des sa es pé cie de man -
da do de des pe jo con tra o mais in vi o lá vel dos re ces sos, res guar da do por
to das as prer ro ga ti vas. Res pon dem to dos, en tre in qui e tos e im pla cá ve is,
que é a sal va ção da de mo cra cia, ame a ça da pelo “pe ri go co mu nis ta”.

Para essa de fe sa eu cor re ria à car ga, cer ra ria fi le i ras com
ami gos e ini mi gos, já es ta ria na li nha van guar de i ra, como dos mais re -
so lu tos sus ten tá cu los das nos sas li ber da des re nas ci das. Mas – é a gran de 
ver da de – os que se apre sen tam, nes te pas so, como de fen so res da
de mo cra cia in cor rem, fla gran te men te, num equí vo co, a mais pe no sa
ati tu de do es pí ri to. Pre ten dem sal vá-la sa cri fi can do-a na qui lo que en car na
a sua pró pria ima gem.



Esta de mo cra cia, que era, an tes, um so nho, um ide al, uma
luta, pas sou a re pre sen tar, com a sua res sur re i ção, uma for ma, uma
subs tân cia, uma re a li da de viva, como um tem plo re pre sen ta a fé que o
ins pi rou.

Essa es tru tu ra é a Cons ti tu i ção que con tém, mais do que o
pro gra ma de um gru po ou de um par ti do, o da Na ção or ga ni za da para a 
sua vida li vre, den tro das li nhas que fran que i am ou li mi tam toda a ati vi -
da de pú bli ca.

É a li ção de que ela não au to ri za a ci rur gia, essa vi o len ta ex tir -
pa ção num ór gão que fun ci o na, nor mal men te, no rit mo de seu sis te ma
po lí ti co.

Não po de ria a Cons ti tu i ção pre ver essa mons tru o si da de, em
nome da de mo cra cia que tu te la, or ga ni za e tu te la, pon do-a a sal vo do 
ar bí trio e das so fis ta ri as fac ci o sas.

Aos que lhe for çam as por tas, pe din do o re mé dio ex tre mo,
não ofe re ce um aces so, não in di ca uma di re triz, nem su ge re uma fór mu la. 
Pro í be, ao re vés, o sa cri fí cio de di re i tos un gi dos da pró pria es sên cia
de mo crá ti ca, nas ci dos da so be ra nia po pu lar (mu i to bem!), com ra í zes tão
pro fun das que, sen do ex tir pa das, aba la ri am a pró pria cons ciên cia na ci o nal,
até onde mer gu lha ram. (Mu i to bem!)

Para atin gir esse ob je ti vo que a mes ma Cons ti tu i ção im pug na
se ria pre ci so feri-la, abrir-lhe a pri me i ra bre cha, de i xan do-a, tris te men te,
es can ca ra da à en xur ra da re a ci o ná ria que a cons pur ca ria e ar ru i na ria, até
cair de podre.

Eu que pres tei, ao en trar nes ta Casa, o com pro mis so de guar -
dá-la nun ca se ria ca paz de se me lhan te vi o la ção.

Pior que uma obra ina ca ba da ou im per fe i ta é uma obra que se 
mu ti la; pas sa a ser o ale i jão que só me re ce pi e da de.

Se foi le gí ti mo o su frá gio, le gi ti mou os man da tos. Nin guém
tem o di re i to de re vo gar a von ta de do povo. Nem a nova si tu a ção cri a da 
com a União So vié ti ca deve ser in vo ca da. São di re i tos que não po dem
ser atin gi dos pe las re la ções in ter na ci o na is de que não de pen dem.

Rui Bar bo sa sal vou a Pri me i ra Re pú bli ca, en quan to vi veu,
por que, quan to mais ata ca va os seus de fra u da do res, mais de fen dia a
in tan gi bi li da de de sua Cons ti tu i ção. Si ga mos a sua ins pi ra ção para que,
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sob o pre tex to de sal var a de mo cra cia, não se ve nha a sa cri fi cá-la com
me di das que iri am ad qui rin do, dia a dia, um ca rá ter mais re a ci o ná rio. A
de mo cra cia só se sal va sen do fiel aos seus prin cí pi os e aca tan do seus
com pro mis sos, a co me çar pelo ma i or de to dos que é a sua lei das leis.

Se nós, opo si ci o nis tas, fôs se mos ca pa zes de traí-la e gol peá-la, 
como po de ría mos, de po is, in vo cá-la, quan do pe ri cli tas sem as fran qui as
que ela ou tor ga e as se gu ra? Se ria des tru ir mos a nos sa pró pria ar ma du ra.

Para se po der ava li ar se o po der ema na do povo e é exer ci do
em seu nome, e a de mo cra cia é ori gi ná ria des sa fon te e fiel à sua ori gem, 
só o sis te ma re pre sen ta ti vo ser vi rá de pe dra de to que. Fra u da da essa
par ti ci pa ção, a prá ti ca do re gi me não pas sa rá de uma fic ção.

Cons pi ram con tra a le gi ti mi da de da re pre sen ta ção as leis ele i -
to ra is im per fe i tas, a fra u de, a vi o lên cia, a apu ra ção men ti ro sa e, afi nal,
seus re cur sos que ex ce dem os li mi tes da le ga li da de. Mas já hou ve uma
for ma ain da mais cri mi no sa e re pug nan te de pre te ri ção da ver da de dos
su frá gi os: as de pu ra ções per pe tra das pelo Con gres so, numa es pé cie de
au to fa gia, a de vo rar-se a si pró prio.

Pois bem, o que se pre ten de, ora, é mil ve zes mais con de ná -
vel. Já não se tra ta da sim ples imo la ção ini ci al ao ar bí trio das co mis sões
de re co nhe ci men to de po de res, mas de sur pre en der os man da tos no seu 
exer cí cio, na ple ni tu de de sua mis são le gis la ti va, como uma em bos ca da
que de i xa de ir rom per na pri me i ra cur va do ca mi nho para as sal tar na
es tra da real, aco me ten do os âni mos já tran qüi los e in ca u tos.

Se ria trun car a re pre sen ta ção po pu lar no seu fun ci o na men to
cons ti tu ci o nal, já sem ne nhu ma in ter fe rên cia es tra nha, vol tan do-se uns
con tra os ou tros, numa con ju ra fra tri ci da.

Não! Não se rei eu que aju de a ex pul sar com pa nhe i ros de um
re cin to que não é mais meu do que de les, de uma casa que só o povo
pode abrir ou fe char com uma cha ve que é a mes ma que abre e fe cha as
ur nas ele i to ra is. (Mu i to bem!)

Não se rei eu que me jul gue com o di re i to de en xo tar do nos so
seio re pre sen tan te do povo, como ven di lhões do tem plo, por que, afi nal
de con tas, o ven di lhão se ria eu, ven den do mi nha cons ciên cia que me
dita ou tra con du ta. (Mu i to bem! Pal mas.)
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São di re i tos que flu em da mes ma ori gem que os meus. A
arma com que os ful mi nas se se vol ta ria con tra mim, como a do su i ci da
que tem hor ror de so bre vi ver a um cri me.

E, Sr. Pre si den te, o que, como ho mem de es pí ri to não sei,
não pos so fa zer é trans for mar-me em ini mi go da pa la vra. E im por si lên -
cio, o eter no si lên cio dos pros cri tos, jus ta men te a quem foi es co lhi do
para fa lar.

A pa la vra é, mais do que um gran de dom da in te li gên cia, a
vida da de mo cra cia. Se a de mo cra cia emu de cer nos pre tó ri os, na pra ça
pú bli ca, nas as sem bléi as, es ta rá con de na da à mor te. Seus gran des tri un fos
são suas gran des vo zes. São seus gri tos de acla ma ção ou de re vol ta. É
seu ver bo de mo li dor ou con gra tu la tó rio.

Como irei ve dar cons ciên ci as, to lher a ex pres são, aba far a
mais bela fa cul da de hu ma na?

Fa zer si len ci ar um re pre sen tan te do povo não é, ape nas, ob ter 
o seu mu tis mo: é fe char mi lha res de bo cas.

Cas sar man da tos se ria, as sim, cas sar a li ber da de de ex pres são
mais le gí ti ma, mais au to ri za da, mais so le ne que o mun do con sa gra, con -
fe rin do-lhe o pres tí gio de to das as imu ni da des.

Mal sa bem os que têm medo da pa la vra que o que faz medo é 
o si lên cio. Que para a pa la vra não há se gre dos: ou os re ve la ou os trai.

O si lên cio que se tra duz por ges tos ou é anor mal ou é bru tal.
É a con ten ção que se acu mu la em som bras den tro da alma, que fer men ta, 
até ex plo dir.

Já di zia Xa vi er de Ma is tre que toda a ques tão tem, an tes de
ser apre sen ta da, um tom dog má ti co, por que co me ça em se gre do, mas
que a dis cus são des per ta a ob je ção e pro vo ca as dú vi das.

Infe liz da for ça que, em vez de ate mo ri zar, se ate mo ri za.
O Bra sil pa re ce achar-se, de novo, como em 1937, ar ti fi ci al -

men te, em es ta do de alar me, to ma do de um ter ror ima gi ná rio. A for ma
mais ho nes ta de de fen der a li ber da de de ex pres são é de fen dê-la em fa vor
do ini mi go, para não pa re cer mos, além de in sin ce ros, co var des. Para
mos trar que não o te me mos nes se pla no, nos cho ques da tri bu na em
que po de re mos con quis tar uma su pe ri o ri da de in con tras tá vel que é a da
po lí ti ca do es pí ri to con tra a po lí ti ca da vi o lên cia.
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Sim, pa re ce que é o medo que acon se lha essa me di da ex tre ma,
por que é só ins tin to: não ra ci o ci na. Se ra ci o ci nas se ve ria que fe char
par ti dos, cas sar man da tos é a mais pri má ria das so lu ções, como quem
apa ga a luz para se de fen der de ini mi gos e apa vo rar-se com fan tas mas.

Nin guém se ilu da com o po der de re sis tên cia das idéi as. Se
são su fo ca das, so bre vém a re sis tên cia si len ci o sa e sub ter râ nea que, não
po den do agir, afia as ar mas.

O pior dos ódi os é esse ódio sur do que não se gas ta. Ali men -
ta-se do de se jo da vin gan ça.

Vi ve mos num mun do as sus ta di ço que es pre i ta os ho ri zon tes
e pre fe ri mos fa zer as tre vas.

O mais pe ri go so dos bo tes é o bote no es cu ro. É o olho fe li no
a es pi ar as som bras. É o pe ri go das to ca i as que, sen do in vi sí ve is, es co lhem 
a hora fa tal, como o mais in son dá vel dos mis té ri os da mor te.

Como se ria mais bela a luta em cam po aber to! A ame a ça da
per da das li ber da des se ria, en tão, um po de ro so es tí mu lo para a de fe sa da 
de mo cra cia que, nes se ím pe to de sal va ção, se tor na ria mais ope ran te e
com ba ti va. E que o ini mi go se guis se o seu des ti no es col ta do pela nos sa
vi gi lân cia, para ser sur pre en di do e ful mi na do na hora em que se tor nas se
sub ver si vo. Só às cla ras po de ría mos acom pa nhar to dos os seus mo vi -
men tos para esse ou tro com ba te.

Te mos que re co nhe cer que sua ação par la men tar tem sido
nula. Diga-se a ver da de: não cons trói, nem per tur ba.

Aqui se sen ta o Se na dor Car los Pres tes, bur gues men te, em
sua ca de i ra, como um sim ples mor tal, como nós ou tros.

Tem sido lu ta dor fa ná ti co e te naz, sem ser anjo nem de mô -
nio, sem im pres si o nar pela apa rên cia mís ti ca nem pela ca ta du ra do seu
cre do, gas tan do-se, dia a dia, num am bi en te que não é o seu, iso la do e
im po ten te. Mas no mo men to em que se tor na in vi sí vel, nos seus de sa -
pa re ci men tos pe rió di cos, sua ca de i ra va zia co me ça a as sus tar. E, se
che gar a fi car para sem pre de ser ta, pa re ce rá aos nos sos pró pri os olhos
ocu pa da por uma som bra.

O que mais tem fal ta do à de mo cra cia bra si le i ra é a ca pa ci da de 
de en fren tar as cri ses e os pe ri gos, sem ape lar para os me i os vi o len tos
que são ar mas con tra ela pró pria.
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Bas ta tor nar-se ati va, pres tar ou vi do ao cla mor pú bli co, pro -
por ci o nar be ne fí ci os, para se re con ci li ar com o povo e atra ir o seu apo io,
para ser in ven cí vel.

Para que o povo pos sa atra ves sar os seus abis mos pre ci sa de
con du to res que se jam, ao mes mo tem po, ben fe i to res. Não en con tran do
quem o acu da é que de ses pe ra e ape la para a so lu ção de de ses pe ro.

A boa po lí ti ca é essa que dá tudo e nada tira, prin ci pal men te
aqui lo que não pode ti rar, pois se ria a de mo cra cia rou bar-se a si pró pria.

E o que mais re pug na é a in sin ce ri da de da re a ção. Inten tam
ex tin guir o foco e dá-se a in fil tra ção, dis se mi nam-se os ger mes. E –
cu ri o sa con tra di ção – os que mais se be ne fi ci am des sa dis per são são
os res pon sá ve is por ela.

Sr. Alu í sio de Car va lho – Mu i to bem.

SR. JOSÉ AMÉRICO – Sim, os que fe cham as por tas vão
abri-las de po is para aco lher a de ban da da.

Sr. Alu í sio de Car va lho – Mu i to bem.

SR. JOSÉ AMÉRICO – Pro vo ca-se uma tem pes ta de para
apa nhar seus des tro ços.

Sr. Ri be i ro Gon çal ves – Mu i to bem.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É a re a li da de.

SR. JOSÉ AMÉRICO – O que era para eles a in fec ção de um 
ór gão pas sa a ser uma fu run cu lo se.

Sr. Alu í sio de Car va lho – Mu i to bem.

SR. JOSÉ AMÉRICO – Tudo se con ta mi na. O co mu nis ta
está pre sen te em to dos os se to res. Em vez de se con cen trar em seu
re du to, pe ne tra nou tros re ces sos e toma po si ção no cam po opos to,
do mi nan do sem ven cer, zom ban do da der ro ta que lhe con quis ta mais
es pa ço ao sol.

Seus me i os de ação se mul ti pli cam por que, con si de ra do ile gal, 
con ta com a pró pria le ga li da de de ou tros par ti dos, imu ne a uma re pres são 
que não in va de os cam pos so li dá ri os.
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É este o re sul ta do de uma po lí ti ca im pen sa da. Está aí em que
deu de po is de tan to va i vém, em ba ra ça da num ci po al, a tá ti ca re a ci o ná ria.

Este o gri to dis cre to de mi nha cons ciên cia.
No en tan to, digo: se, em face da rup tu ra das re la ções di plo -

má ti cas en tre o Bra sil e a União das Re pú bli cas So ci a lis tas So vié ti cas,
não se com por ta rem os par la men ta res co mu nis tas como bra si le i ros,
se rei eu o pri me i ro con tra eles. Não pela for ma pro pos ta que, sen do
in cons ti tu ci o nal, será, de qual quer ma ne i ra, uma arma pro i bi da, mas, de
acor do com a pró pria Cons ti tu i ção que cas sa o man da to do de pu ta do e
do se na dor, cujo pro ce di men to foi jul ga do in com pa tí vel com o de co ro
par la men tar.

Sr. Adal ber to Ri be i ro – Mu i to bem.

SR. JOSÉ AMÉRICO – Não po de ria ha ver mais in de co ro sa
ati tu de do que a fal ta de so li da ri e da de na ci o nal, a ne ga ção do pa tri o tis mo, 
o des co nhe ci men to dos su pre mos de ve res do ho mem e do ci da dão.

Se ca í rem as más ca ras, di an te da ve lha acu sa ção de que, seja
qual for a sua na ci o na li da de, os co mu nis tas vol tam as cos tas para a
Pá tria, só olhan do para Mos cou, se de i xa rem, des se modo, de ser re pre -
sen tan tes do povo bra si le i ro, já não ha ve rá ar gu men to que os am pa re.
Re pi to: o que de fen de mos é o di re i to de re pre sen tan te do povo bra si le i ro
e não de uma na ção es tran ge i ra.

Sr. Artur San tos – Mu i to bem.

SR. JOSÉ AMÉRICO – A Cons ti tu i ção abre a por ta e o que
nos res ta ria era tan ger de nos sa com pa nhia os que não fos sem dig nos
dela, nem da ma jes ta de do re cin to, onde se ce le bra, com a so le ni da de de
um rito, o mais alto cul to da Pá tria. (Mu i to bem! Mu i to bem! Pal mas. O ora -
dor é cum pri men ta do.)
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PARTE I 
ATUAÇÃO NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946



1.1 – DISCURSOS



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

De fi ni ção da ati tu de do Par ti do Co mu nis ta

(Dis cur so pro nun ci a do na Ses são So le ne de Insta la ção
da Assem bléia Cons ti tu in te de 1946, Ana is da
Assem bléia Cons ti tu in te, vol. I, 5-2-46, pp. 37-42.)

SR. LUIZ CARLOS PRESTES – Peço a pa la vra pela or dem.
SR. PRESIDENTE – So li ci to a aten ção da Assem bléia para o 

fato de es tar adi an ta da a hora, de ven do ain da hoje ser con vo ca da nova
ses são.

Tem a pa la vra o no bre cons ti tu in te.

SR. LUIZ CARLOS PRESTES – (Pal mas.) – Sr. Pre si den te,
pedi a pa la vra para fa zer uma sa u da ção es pe ci al da ban ca da co mu nis ta
ao ilus tre Pre si den te des ta Casa, Sr. Dou tor Melo Vi a na. (Pal mas.)

So mos in sus pe i tos para for mu lar esta sa u da ção. Não vo ta mos 
no nome de S. Exª para a Pre si dên cia des ta Casa. Esta mos pron tos,
como cons ti tu in tes, a co la bo rar com a Mesa na boa or dem dos tra ba lhos
da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, cer tos de que o Dr. Melo Vi a na,
re pre sen tan te do povo mi ne i ro, sa be rá, no exer cí cio de sua alta fun ção,
mos trar o mes mo es pí ri to li be ral e de mo crá ti co que im pe ra na ter ra de
Ti ra den tes. (Mu i to bem! Pal mas.)



Sr. Pre si den te, per mi ta-me es tra nhe mos ain da, em nos sa in -
sis ten te luta pela so be ra nia da Assem bléia Cons ti tu in te, a ma ne i ra por
que foi con vo ca da esta Ses são de Insta la ção.

Lu ta mos e lu ta re mos, per sis ten te e in tran si gen te men te, pela
so be ra nia da Assem bléia Cons ti tu in te (apla u sos nas ga le ri as), des ta que
hoje foi con vo ca da, não pela von ta de dos cons ti tu in tes, mas pela von ta de, 
fes ti va tal vez, do Ita ma ra ti.

Sr. Pre si den te, ilus tres re pre sen tan tes da Na ção, o Par ti do Co -
mu nis ta do Bra sil, em nome do qual, ou em nome de cuja ban ca da nes ta 
Casa te nho a sa tis fa ção de vos di ri gir a pa la vra, pre ci sa di zer al gu ma co i sa
so bre sua ati tu de nes ta Assem bléia Cons ti tu in te, e quer fazê-lo em face
das de le ga ções es tran ge i ras, que hon ra ram o nos so povo com a sua pre -
sen ça, quan do da pas sa gem do Go ver no e da ins ta la ção em nos sa Pá tria 
de uma nova de mo cra cia. (Mu i to bem! Pal mas.)

O Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, du ran te anos, foi ca lu ni a do,
seus mem bros fo ram di fa ma dos e so fre ram fí si ca e mo ral men te! So -
men te há pou cos me ses, dez no má xi mo, dis põem os co mu nis tas em
nos so país de li ber da de de im pren sa, de di re i to de re u nião e de as so ci a ção 
po lí ti ca, in clu si ve para seu par ti do. E fo ram es ses dez me ses que nos
per mi ti ram di zer al gu ma co i sa e pro var quan to eram fal sas as ca lú ni as e
as in fâ mi as con tra nós as sa ca das. (Pal mas nas ga le ri as.)

No mun do in te i ro, en tre tan to, os co mu nis tas mos tra ram,
du ran te um pe río do ne gro, du ran te a tre men da ca tás tro fe que aba lou o
uni ver so, que eram eles pa tri o tas dos me lho res, na luta con tra o fas cis mo
e em prol das in de pen dên ci as de suas pá tri as. Fo ram eles, os fran ce ses,
os ita li a nos, os iu gos la vos, os po lo ne ses, que mais se sa cri fi ca ram na
pe le ja pela li ber da de de seus po vos, por que co mu nis ta não foi Pé ta in,
esse es cra vo e agen te do na zis mo, al goz do povo fran cês, mas os ho mens
da re sis tên cia esse Ga bri el Peri que mor reu fu zi la do pe los ban di dos
fas cis tas, can tan do a Mar se lhe sa. (Pal mas nas ga le ri as.)

Esta é a ati tu de dos co mu nis tas no mun do in te i ro, e na nos sa
ter ra tam bém já mos tra ram eles do que são ca pa zes, na luta pela in de -
pen dên cia na ci o nal. Evi den ci a ram que são os ver da de i ros e ma i o res pa -
tri o tas. (Pal mas.) Em 1942, quan do o par ti do ain da se acha va per se gui do, 
com seus lí de res pre sos, mu i tos so fren do os ve xa mes e as tor tu ras de
uma po lí ti ca de as sas si nos, os co mu nis tas fo ram os pri me i ros a le van tar
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a ban de i ra da união na ci o nal em tor no do go ver no. Esque ce ram res sen -
ti men tos pes so a is, so fri men tos e san gue de sua pró pria car ne, afas tan do
to das as pa i xões su bal ter nas para lu tar pela união na ci o nal em tor no do
Go ver no do Sr. Ge tú lio Var gas que, ain da, na que la épo ca, per se guia o
Par ti do Co mu nis ta, que con ti nu a va ile gal.

Por quê? Por que os co mu nis tas co lo cam o in te res se do povo,
o in te res se da de mo cra cia, o pro gres so e o bem-es tar da pá tria mu i to
aci ma de seus so fri men tos pes so a is, de suas pa i xões ou de seus pró pri os 
in te res ses. (Mu i to bem! Pal mas.)

Lu ta mos pela união na ci o nal, e foi com o apo io dos co mu -
nis tas que os go ver nan tes de en tão – os mes mos que an te ri or men te
tudo ha vi am fe i to para en tre gar a nos sa pá tria ao fas cis mo (não apo i a dos e
apo i a dos) – mu da ram de rumo, rom pe ram re la ções, em se gui da, com o
Eixo, em 1944, de cla ra ram-lhe a guer ra, em bo ra con tra a von ta de de
mu i tos ho mens do po der, pre pa ran do a nos sa glo ri o sa For ça Expe di ci o -
ná ria, que se guiu para a Itá lia. (Pal mas.)

Sr. Pre si den te, nes te mo men to, ren do um pre i to de gra ti dão a
to dos aque les que de ram suas jo vens vi das em solo ita li a no, que lu ta ram
em de fe sa da in de pen dên cia da nos sa pá tria.

Meus se nho res, esta é a po si ção dos co mu nis tas, con tra to das
as ca lú ni as e in fâ mi as. Aí es tão os fa tos, para pro var que os co mu nis tas,
quan do se tra ta da de fe sa da pá tria e da de mo cra cia, sa bem co lo car-se
ao lado da que les mes mos que os tor tu ra ram, da que les mes mos que não
que rem re co nhe cer ao par ti do do pro le ta ri a do vida le gal e a pos si bi li da de
de uti li zar as gran des ar mas da de mo cra cia.

(Mu i to bem!)
Se nho res, es ta mos fren te a um novo go ver no em nos sa ter ra.

Os co mu nis tas, em face des se go ver no, man têm a mes ma po si ção já
as su mi da di an te dos dois go ver nos an te ri o res – o do Sr. Ge tú lio Var gas
e do Sr. José Li nha res. Os co mu nis tas sa bem que no mun do atu al o
ne ces sá rio é a or dem e a tran qüi li da de; por que só as sim po de re mos, em
nos sa pá tria e no mun do in te i ro, lu tar pelo pro lon ga men to du ran te o
ma i or nú me ro de anos pos sí vel se não para sem pre da paz uni ver sal.

Os po vos so fre ram mu i to com a úl ti ma ca la mi da de, os po vos
que rem paz e os co mu nis tas lu tam pela paz em nos sa pá tria e no mun do 
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in te i ro. Nin guém, mais do que os co mu nis tas, pug nou pela or dem e
tran qüi li da de du ran te os me ses de ma i or agi ta ção po lí ti ca que an te ce -
de ram as ele i ções de 2 de de zem bro. Não eram co mu nis tas os que gri -
ta vam por gol pes ar ma dos e pela subs ti tu i ção vi o len ta de ho mens no
po der (apo i a dos). Não!

Os co mu nis tas por fi a vam por uma so lu ção pa cí fi ca, por uma
mar cha pa cí fi ca para a de mo cra cia.

O Sr. Ge tú lio Var gas co me çou, no iní cio de 1945, a ce der ao
povo, no ca mi nho da de mo cra cia, re co nhe cen do-lhe aque les di re i tos
sa gra dos que até en tão lhe ha vi am sido ne ga dos – prin ci pal men te a par -
tir de 10 de no vem bro de 1937 –, si tu a ção essa que, para nós co mu nis -
tas, já vi nha de mu i tos anos, de 1935, quan do, com o mo vi men to an ti -
fas cis ta da Ali an ça Na ci o nal Li ber ta do ra, con tra o es pí ri to e a le tra da
Cons ti tu i ção de 1934, foi nos so par ti do ar bi tra ri a men te fe cha do.

Se nho res, o Par ti do Co mu nis ta, cu jos mem bros po di am ter
os ma i o res res sen ti men tos con tra os go ver nan tes de en tão, sou be
es ma gar es ses res sen ti men tos para apo i ar o Sr. Ge tú lio Var gas nos seus 
atos re al men te de mo crá ti cos.

É, Se nho res, que nós, co mu nis tas, não fa ze mos po lí ti ca nos
di ri gin do aos ho mens; não olha mos, mes mo, nem o pas sa do dos
ho mens, pois o que nos in te res sa são seus atos no dia de hoje (mu i to
bem!) e isso é fun da men tal.

E por isso es ta mos pron tos a apo i ar o go ver no do Ge ne ral
Du tra, a mo bi li zar to das as nos sas mas sas, que já ace i tam nos sa di re ção,
para apo i ar seus atos ho nes ta e sin ce ra men te de mo crá ti cos.

Ne nhum par ti do de opo si ção já o dis se de ma ne i ra tão ca te -
gó ri ca, tão fir me, quan to nós co mu nis tas já afir ma mos e já mu i tas ve zes
o pu bli ca mos no in for me po lí ti co apre sen ta do. Na re u nião ple ná ria do
nos so Co mi tê Na ci o nal em ja ne i ro des te ano de cla ra mos: “Fren te ao
fu tu ro go ver no nos sa ori en ta ção po lí ti ca deve ser a mes ma já por nós
as su mi da du ran te todo este ano, de apo io fran co e de ci di do aos seus
atos de mo crá ti cos e de luta in tran si gen te se bem que pa cí fi ca, or de i ra e
den tro dos re cur sos le ga is con tra qual quer re tro ces so re a ci o ná rio.”

É essa a po si ção dos co mu nis tas, Se nho res. É essa a po si ção
do meu par ti do. Esta mos pron tos a apo i ar to dos os atos do go ver no.
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So mos in sus pe i tos por que com ba te mos a can di da tu ra do Ge ne ral Du tra.
Não vo ta mos em seu nome; pro cu ra mos mos trar ao nos so povo o pe ri go 
des sa ele i ção. Sa be mos quan to o Ge ne ral Du tra se com pro me teu com o
gol pe de 10 de no vem bro e com o Esta do Novo, mas ve mos o Ge ne ral
Du tra como um bra si le i ro em cujo co ra ção deve exis tir pa tri o tis mo e,
que se qui ser go ver nar o nos so povo, deve com pre en der a ne ces si da de
do apo io des se povo (mu i to bem!) e, na tu ral men te, da par te mais es cla re ci -
da do povo e da par te do pro le ta ri a do já in clu í da nas fi le i ras do Par ti do 
Co mu nis ta. Nós não lhe re ga te a re mos apla u sos, não re ga te a re mos apo io 
a esse go ver no para re sol ver, re al men te, os gra ves pro ble mas des ta hora.

Se nho res, vi ve mos um dos mo men tos mais sé ri os da vida de
nos sa pá tria. A cri se eco nô mi ca é, sem dú vi da, das mais gra ves; a ca res tia
da vida acen tua-se de ma ne i ra ca tas tró fi ca. Nós, co mu nis tas, sa be mos
que es tes pro ble mas não po dem ser re sol vi dos nem por um ho mem
pro vi den ci al, nem por um par ti do po lí ti co iso la da men te, nem por uma
clas se so ci al; exi gem a co la bo ra ção de todo o nos so povo e de quan tos
amam sin ce ra men te nos sa pá tria, in de pen den te men te de clas ses so ci a is
e ide o lo gi as po lí ti cas ou de cren ças re li gi o sas. Que to dos os bra si le i ros
se unam, que to dos os bra si le i ros es te jam ao lado do go ver no nas me -
di das prá ti cas, efi ci en tes e ime di a tas para en fren tar os sé ri os e gra ves
pro ble mas eco nô mi cos que sig ni fi cam o ani qui la men to fí si co do nos so
povo.

Con ci da dãos, a fome do nos so povo é evi den te; sen ti mos que 
ele está na mi sé ria e seus pro ble mas pre ci sam ser re sol vi dos! Fome e
ca res tia são con se qüên ci as da in fla ção que se vem fa zen do por meio de
lar ga evo lu ção ini ci a da, se gun do nos sa opi nião, com o gol pe de 10 de
no vem bro, por que, com ele, dis sol vi do o Par la men to, cou be ao Exe cu -
ti vo o po der am plo de emi tir.

Sa be mos que num Par la men to, mes mo re a ci o ná rio, um só
ho mem dig no pode mu i to fa zer da tri bu na na de fe sa dos in te res ses do
povo; num Par la men to, mes mo re a ci o ná rio, um só ho mem, pa tri o ta e
es cla re ci do, pode, pela sua pa la vra e pela sua ener gia, evi tar, mu i tas ve zes,
os atos er ra dos e cri mi no sos do Exe cu ti vo. Dis sol vi do o Par la men to,
fi ca ram aber tas to das as com por tas da in fla ção. As di ta du ras, para
go ver nar, sa bem que mu i to mais que a for ça das po lí ci as e das ar mas
pre ci sam de de ma go gia, de obras de fa cha da. E como tudo isto cus ta
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di nhe i ro, Senho res, o di nhe i ro foi ob ti do à cus ta das emis sões sem las tro,
das emis sões de pa pel-mo e da.

A si tu a ção de hoje é des ne ces sá ria, no mo men to, acen tuá-la.
Indis pen sá vel é que o go ver no en fren te, com co ra gem, com ener gia,
com de ci são, o pro ble ma da in fla ção.

Lu ta mos por or dem, por tran qüi li da de. Ne nhum par ti do po lí -
ti co tem fe i to tan to nes se sen ti do. Mas, se nho res, lu tar por or dem e por
tran qüi li da de para nós não sig ni fi ca pas si vi da de, não im por ta fi car de
bra ços cru za dos, sig ni fi ca lu tar, re al men te, con tra a de sor dem, lu tar pela 
paz no mun do, lu tar pela de mo cra cia, lu tar pelo pro gres so de nos sa
pá tria, lu tar con tra a in fla ção. Por mais con tra di tó rio que pa re ça a
ob ser va do res su per fi ci a is, é lu tar con tra este cal do de cul tu ra que é a
mi sé ria; é lu tar con tra o am bi en te de des con ten ta men to que ser ve de
com bus tí vel para os de sor de i ros, para to dos aque les que que rem le var o
país à guer ra ci vil (apla u sos).

Lu tar pela tran qüi li da de é, por tan to, tam bém lu tar con tra a
mi sé ria do povo, é igual men te lu tar pela ele va ção do ní vel de vida do
nos so povo.

Infe liz men te, ele men tos re a ci o ná ri os, in di ví du os que, ocu pan do
pos tos de res pon sa bi li da de, ain da de se jam ma i or de sor dem, ne gam-se a
to mar me di das para a ele va ção rá pi da des se ní vel. Lu tar pela ele va ção do 
ní vel de vida é co lo car di nhe i ro nas mãos do povo, é fa ci li tar e es ti mu lar 
a pro du ção.

Como es ti mu lar a pro du ção na ci o nal, se o povo nem tem
di nhe i ro para com prar? A in dus tri a li za ção do país fi ca rá no pa pel, será
uto pia, en quan to o povo não ti ver ca pa ci da de de con su mo mu i tas ve zes
mais alta do que a atu al. Por tan to, Senho res, se apo i a mos aque les mo vi -
men tos do pro le ta ri a do exi gin do ma i o res sa lá ri os, me lho res ní ve is de
vida, es ta mos, na re a li da de, lu tan do pela or dem, pela tran qüi li da de e
pela eli mi na ção do com bus tí vel para a guer ra ci vil, que é a fome, a
mi sé ria das gran des mas sas.

Se nho res, o fas cis mo foi mi li tar men te der ro ta do na Eu ro pa,
e, em se gui da, na Ásia. Mas a der ro ta do fas cis mo na Eu ro pa e na Ásia
não nos en ga na rá. O fas cis mo ain da vive. Fo cos fas cis tas exis tem ain da
es pa lha dos pelo mun do. Aqui mes mo, em nos sa ter ra, es ta mos lon ge 
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de sua li qui da ção com ple ta, mo ral e po li ti ca men te, e da eli mi na ção das
ba ses eco nô mi cas do fas cis mo. (Apla u sos.)

Nós, co mu nis tas, lu ta mos pela paz, lu ta mos pela or dem, mas
lu ta mos, tam bém, con tra os fo cos fas cis tas e, por isso, so li ci ta mos de
nos so go ver no uma ati tu de fir me, con se qüen te, con tra eles, prin ci pal -
men te con tra as di ta du ras fas cis tas de Sa la zar e Fran co que pre ci sam ser 
eli mi na das do mun do. A ru tu ra de re la ções com es ses go ver nos é re cla -
ma da pe los co mu nis tas, em nome do pro le ta ri a do e de gran de par te de
nos so povo.

Ba te mo-nos, tam bém, Senho res, pela paz do con ti nen te e
con tra os fo cos an ti de mo crá ti cos, prin ci pal men te con tra os go ver nos
re a ci o ná ri os de Mo ri ni go e Tru jil lo, res pec ti va men te, do Pa ra guai e da
Re pú bli ca Do mi ni ca na, e pe di mos ao nos so go ver no que, por in ter mé -
dio de sua re pre sen ta ção di plo má ti ca, exi ja a li qui da ção rá pi da des ta
man cha para os de mo cra tas ame ri ca nos que são os cam pos de con cen -
tra ção, onde o povo pa ra gua io ain da é tor tu ra do e as sas si na do! (Pal mas.)

De ve mos, ain da, la men tar a pou ca cla re za das úl ti mas de cla ra -
ções do nos so Chan ce ler. Sua Exce lên cia pre ci sa, cada vez mais, fa lar
para o povo, a fim de ser por ele com pre en di do. O povo re cla ma e quer
sa ber qual a ati tu de do go ver no bra si le i ro fren te aos gran des ne gó ci os
do mun do, fren te aos pro ble mas mun di a is e, evi den te men te, em res pe i to
à ati tu de do go ver no bra si le i ro, fren te às na ções ir mãs. No dis cur so de
S. Exª, re cla ma mos ma i or cla re za, como, tam bém, re cla ma mos a con ti -
nu a ção da po lí ti ca tra di ci o nal do Ita ma ra ti, de fra ter ni da de com to das as 
na ções do con ti nen te; que, re al men te, exis tam boas re la ções e que a
Con fe rên cia Pan-Ame ri ca na, a re u nir-se no Rio de Ja ne i ro, con te com
de le ga ções de to dos os go ver nos do con ti nen te.

É o que re cla ma mos do go ver no, pe din do, tam bém, seja o
povo in te i ra do da ati tu de do nos so de le ga do no Con se lho de Se gu ran ça
da Orga ni za ção das Na ções Uni das.

Qu e re mos sa ber se o Ita ma ra ti já to mou as ne ces sá ri as me di -
das para que essa ati tu de seja efe ti va men te de mo crá ti ca, pro gres sis ta,
ati tu de con trá ria à in ter ven ção nos ne gó ci os de cada povo, prin ci pal -
men te nes te con ti nen te, que tan to tem so fri do com a in ter ven ção im pe -
ri a lis ta. Tor na-se in dis pen sá vel que os po vos re sol vam por si os seus
ne gó ci os. Se hoje atin gir mos novo ní vel na de mo cra cia de nos sa pá tria,
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é por que isso foi con quis ta do, ex clu si va men te, pelo es for ço do nos so
povo. Cabe ao povo ar gen ti no lu tar pela de mo cra cia em sua ter ra, li vre
das in ter ven ções es tran ge i ras.

Essa a nos sa opi nião: que o de le ga do do Bra sil no Con se lho
de Se gu ran ça Mun di al tam bém as su ma uma ati tu de fir me, exi gin do a re -
ti ra da ime di a ta das tro pas bri tâ ni cas da Gré cia e da Indo né sia, para o
bem do mun do in te i ro.

Sr. Pre si den te, é ex pon do as sim, com fran que za, nos sos
pon tos de vis ta, fa lan do de modo cla ro e com pre en sí vel para todo o
povo, que pre ten de mos cum prir, nes ta Casa, nos so de ver.

Os co mu nis tas ja ma is fa rão uso des ta tri bu na para in sul tos ou 
ata ques pes so a is. Esten de re mos, fra ter nal men te, as mãos a to dos os par -
ti dos po lí ti cos e sem pre es ta re mos pron tos a apo i ar to das as me di das
úte is ao povo, à de mo cra cia, ao pro gres so de nos sa pá tria, par tam elas
de quem par ti rem. E que nin guém veja nes ta de fe sa in tran si gen te de
prin cí pi os de nos sos pon tos de vis ta qual quer pre o cu pa ção de ata que
pes so al, por que essa ja ma is será a nos sa ati tu de.

Sr. Bas tos Ta va res – V. Exª está res pon den do aos seus adep tos
das ga le ri as, na tu ral men te.

SR. LUIZ CARLOS PRESTES – O Par ti do Co mu nis ta é ain -
da par ti do mi no ri tá rio e, como mi no ri tá rio, não pre ten de, de for ma al gu -
ma, di ri gir todo o povo bra si le i ro. Nas ga le ri as des ta Casa, no dia de on -
tem, não es ta vam ex clu si va men te co mu nis tas. Os co mu nis tas são ci da -
dãos que po dem per ma ne cer nas ga le ri as. Não cabe, po rém, ao Par ti -
do Co mu nis ta pro cu rar con ter o povo. Nas ga le ri as pro du zi ram-se ma -
ni fes ta ções po pu la res (mu i to bem!), não ma ni fes ta ções co mu nis tas; foi a
voz do povo que fa lou, e essa voz foi de apla u sos para os re pre sen tan tes 
co mu nis tas. Se foi de apla u sos para de mo cra tas co nhe ci dos como o Sr.
Otá vio Man ga be i ra (mu i to bem!), o Sr. Her mes Lima (mu i to bem!) e ou tros
re pre sen tan tes da UDN, se, Se nho res, foi de re pro va ção para ati tu des de 
ou tras pes so as, jus tas ou in jus tas, foi a voz do povo. O par ti do Co mu -
nis ta não pre ten de, em ab so lu to, o mo no pó lio da opi nião pú bli ca. Nes ta 
Casa so mos um par ti do mi no ri tá rio e, se esse par ti do pu des se di ri gir
todo o povo, evi den te men te a com po si ção des ta as sem bléia não se ria da 
na tu re za que ora apre sen ta.
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Le mos, na im pren sa de hoje, o quan to es ti la ódio...
 Sr. Eu ri co de Sou za Leão – V. Exª agi ria como se age na Rús sia, 

como a Rús sia age, di ta to ri al men te.

SR. LUIZ CARLOS PRESTES – A Rús sia é a ma i or de mo -
cra cia do mun do (apo i a dos e não apo i a dos). A Rús sia é a de mo cra cia do
pro le ta ri a do, mas não es ta mos tra tan do da de mo cra cia rus sa e sim da
nos sa ter ra; eu per gun ta ria ao no bre cons ti tu in te que me apar te ia, que -
ren do le van tar ca lú ni as mu i to co nhe ci das so bre o povo so vié ti co – esse
he rói co povo que, com seu glo ri o so exér ci to ver me lho, foi a arma prin -
ci pal na li qui da ção do fas cis mo no mun do... 

Sr. Eu ri co de Sou za Leão – V. Exª es que ce o pa pel dos sol da dos 
ame ri ca nos e dos de ma is pa í ses ali a dos, que, de fato, li qui da ram o po der 
na zis ta.

SR. LUIZ CARLOS PRESTES – ... Per gun ta ria se S. Exª é
de mo cra ta e se, re al men te, quer a de mo cra cia em nos sa ter ra. Esta mos
tra tan do de de mo cra cia em nos sa pá tria; nós, co mu nis tas, que lu ta mos
pela de mo cra cia em nos sa ter ra e dis so já de mos pro vas, con ti nu a re mos
nes sa luta.

SR. PRESIDENTE – Estan do na hora de ter mi nar a ses são,
ad vir to ao no bre De pu ta do que fin dou o  seu tem po.

SR. LUIZ CARLOS PRESTES – Vou ter mi nar. Bem sa be mos 
qua is as res pon sa bi li da des que pe sam so bre nos sos om bros e vai de -
pen der da se re ni da de do ver da de i ro sen ti men to de mo crá ti co e pa trió ti co
de to dos nós o cum pri men to do nos so de ver. (Mu i to bem! Pal mas.)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A ati tu de do Par ti do Co mu nis ta

(Dis cur so pro nun ci a do na 33ª Ses são da Assem bléia
Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 5,
26-3-46, pp. 31-68.)1

SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o Sr. Car los Pres tes. 
SR. CARLOS PRESTES – (Mo vi men to ge ral de aten ção.) – Sr.

Pre si den te, Srs. Re pre sen tan tes, vol to a esta tri bu na em mo men to re al -
men te de li ca do para o meu par ti do e para mim pes so al men te. 

Mal de cli na uma se ma na de pro vo ca ções, de in sul tos os mais
so e zes, aos co mu nis tas e a mim mes mo, in sul tos que ti ve ram até nes ta
tri bu na o seu eco, cons tan do dos Ana is de nos sos tra ba lhos a trans cri ção
de ex pres sões in ju ri o sas ao meu par ti do e a mim. 

Por prin cí pio, não so li ci ta mos a re ti ra da des sas ex pres sões.
Pre fe ri mos que cons tem dos Ana is. A opi nião pú bli ca fará jus ti ça e dirá
quem tem a ra zão. 

1 Tra ta-se do fa mo so dis cur so onde Pres tes jus ti fi ca suas po lê mi cas de cla ra ções
  pu bli ca das na im pren sa acer ca do hi po té ti co po si ci o na men to do PCB numa even tu al 
  “guer ra im pe ri a lis ta” con tra a Rús sia.



Mas, Sr. Pre si den te, Srs. Re pre sen tan tes, não ve nho à tri bu na
para res pon der a es ses ata ques. Qu e ro re i te rar pa la vras que, em nome
do meu par ti do, já tive oca sião de pro nun ci ar na ses são ina u gu ral de
nos sos tra ba lhos. Re i te ro-as, por que será sem pre essa a nos sa ati tu de,
aqui: os co mu nis tas ja ma is usa rão a tri bu na para in sul tos ou ata ques
pes so a is. Esten de re mos fra ter nal men te as mãos a to dos os par ti dos
po lí ti cos e sem pre es ta re mos pron tos a apo i ar to das as me di das úte is ao
povo, à de mo cra cia, ao pro gres so de nos sa pá tria, par tam elas de quem
par ti rem. 

E que nin guém veja, nes ta de fe sa in tran si gen te de prin cí pi os,
de nos sos pon tos de vis ta, qua is quer pre o cu pa ções de ata que pes so al,
por que tal ja ma is será nos sa ati tu de. 

Se nho res, será sem pre esse o pro ce di men to da ban ca da
co mu nis ta. 

É evi den te que, vin do à tri bu na em mo men to como o atu al,
re ce io – como re ce ia todo o meu par ti do e sua ban ca da – que, no ca lor
do de ba te, no ar dor da dis cus são, se jam pro fe ri das pa la vras que pos sam
ma go ar al guns dos Srs. Re pre sen tan tes. Mas afir mo des de já: tais pa la -
vras es ta rão pre vi a men te re ti ra das, se qual quer dos Srs. Re pre sen tan tes
as jul gar ofen si vas. 

O lema da ban ca da co mu nis ta pode ser sin te ti za do nas se -
guin tes pa la vras de Rui Bar bo sa, que vou ler ago ra, cons tan tes em seu
dis cur so de 16 de de zem bro de 1890, o pri me i ro que fez na Assem bléia
Re pu bli ca na. 

Rui pre ten dia tra tar de ma té ria cons ti tu ci o nal. Con fes so a
V. Exª que era tam bém meu de se jo fa lar da pri me i ra vez, em nos sas
ses sões or di ná ri as, so bre as sun to cons ti tu ci o nal. Rui teve que se des vi ar,
tra tan do, prin ci pal men te, de as sun to fi nan ce i ro, para res pon der às
acu sa ções que en tão so fria, na qua li da de de Mi nis tro da Fa zen da, pos to
que aban do na ria três dias de po is. 

Estas pa la vras de Rui são o lema da ban ca da co mu nis ta: 

“Nin guém mais do que nós com pre en de quan to são pre -
ci o sos os mo men tos des ta Assem bléia; nin guém mais do que
nós se in te res sa em re mo ver todo e qual quer obs tá cu lo às
suas de li be ra ções; nin guém mais do que nós se em pe nha em
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apres sar a so lu ção fi nal dos nos sos tra ba lhos, dos qua is deve 
re sul tar para o país a Cons ti tu i ção que nós pro me te mos, que
ele nos con fi ou e que deve ser a pri me i ra e a mais sé ria as pi ra -
ção de to dos os re pu bli ca nos, de to dos os pa tri o tas.”
Se nho res, ocu po a tri bu na para dis cu tir a Indi ca ção nº 17,

apre sen ta da pelo ilus tre e no bre re pre sen tan te Sr. Café Fi lho. 
S. Exª, po de mos di zer, es go tou o as sun to. So bre ele, no

en tan to, de se ja ria di zer mais al gu ma co i sa. 
Tra ta-se do em pre go dos sal dos de ouro no es tran ge i ro. 
Cre mos que esta é uma re ser va vi tal para a nos sa pá tria. Em

do cu men tos de nos so par ti do e em de ci sões por ele to ma das, de fen -
de mos a tese de que es sas re ser vas não de vem ser uti li za das es tri ta -
men te na aqui si ção dos bens de con su mo; de vem ser uti li za das de ma -
ne i ra pla ni fi ca da, de acor do com as ne ces si da des na ci o na is, para o re e -
qui pa men to de nos sas es tra das de fer ro, para aqui si ção de na vi os para a 
nos sa Ma ri nha Mer can te, para cons tru ção de usi nas hi dro e lé tri cas ca pa zes 
de ele var a ener gia, a ca pa ci da de de pro du ção de todo o nos so povo. 

 Sr. De o clé cio Du ar te – Para aper fe i ço a men to das fá bri cas de
te ci dos, a fim de po der mos com pe tir com o es tran ge i ro. 

SR. CARLOS PRESTES – Per fe i ta men te. 

... para a im por ta ção de toda a ma qui na ria que, den tro de um
pla no es ta be le ci do por um acor do mú tuo en tre o go ver no e os pró pri os in -
dus tri a is, seja a mais ne ces sá ria para o de sen vol vi men to in dus tri al do país. 

Sem dú vi da, o Sr. De pu ta do José Jof fily em par te tem ra zão
quan do de cla ra que, de to das as in dús tri as, a mais ne ces sá ria em nos so
país, nos dias de hoje, é a in dús tria pe sa da, a da fa bri ca ção de má qui nas.
Va mos fa bri car má qui nas para as nos sas fá bri cas. Vol ta Re don da aí está.
Apo i a mos sua cons tru ção. Po dem e de vem mes mo exis tir er ros. Mas,
meus con ci da dãos, quem não erra? Vol ta Re don da é a in dús tria em
nos sa ter ra, é o iní cio da nos sa eman ci pa ção eco nô mi ca. (Apo i a dos.) 

Sr. Pe re i ra da Sil va – Uma obra no tá vel do Go ver no Ge tú lio
Var gas. 

SR. CARLOS PRESTES – Con cor da mos. Nin guém mais do
que nós, co mu nis tas, apo i ou o Sr. Ge tú lio Var gas quan do, com seus
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atos de mo crá ti cos do ano pas sa do, abriu as pers pec ti vas para a mar cha à 
de mo cra cia em nos sa ter ra, e quan do, em 38, co me çou a gran de cam pa -
nha pela si de rur gia na ci o nal. 

Há pou cos dias, o di re tor da Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal,
o ilus tre Co ro nel Ra u li no de Oli ve i ra, di zia-me que ele, pes so al men te,
ti nha gran de res pe i to pelo Par ti do Co mu nis ta, por que ne nhum ou tro
par ti do apo i a ria com mais de ci são a cons tru ção da usi na. 

Mas, se nho res, o as sun to, po de mos, di zer – re pi to – está es -
go ta do. A ban ca da co mu nis ta o apo i ou. Se hoje ain da me res tar tem po,
se pu der mais de ta lha da men te en trar em sua dis cus são, para tra zer mais
al guns es cla re ci men tos, hei de fazê-lo. Peço, no en tan to, per mis são ao
Sr. Pre si den te para, an tes de abor dar esse as sun to, com ple tar al guns dos
meus apar tes ao no tá vel dis cur so que há dias ou vi mos do no bre e ilus tre 
com pa nhe i ro de re pre sen ta ção pelo Dis tri to Fe de ral, cujo nome pro -
nun cio com res pe i to e ad mi ra ção e que tam bém é res pe i ta do por toda a
Casa, Sr. Ha mil ton No gue i ra. 

Qu an do S. Exª fez seu bri lhan te dis cur so, tive oca sião de
apar teá-lo e de ex pli car que tra zia mais al guns ele men tos ca pa zes de
au men tar a sua con vic ção, a res pe i to da no bre e ele va da tese que es po -
sa va: a tese da de fe sa da de mo cra cia, a tese de que o gol pe con tra o Par -
ti do Co mu nis ta nada mais era do que gol pe con tra a pró pria de mo cra -
cia. Por que foi esta, em sín te se, a no bre e ele va da tese de fen di da, no
mo men to, pelo Dr. Ha mil ton No gue i ra. 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Peço per mis são a V. Exª para es cla re cer
meu pon to de vis ta. De fen do, de fen di e de fen de rei a tese da par ti ci pa ção 
le gí ti ma de qual quer par ti do, den tro de uma de mo cra cia. Mas, como
mi nhas pa la vras têm sido in ter pre ta das de modo algo di fe ren te, dan do
a en ten der que te nho qual quer co ni vên cia com a ide o lo gia co mu nis ta,
que ro de cla rar – aliás, está cla ro em meu dis cur so e ape nas o faço para
uso ex ter no, por que, aqui, to dos as en ten de ram per fe i ta men te – que,
como ca tó li co, que sou, do pon to de vis ta dou tri ná rio, ja ma is po de ria
ace i tar a ide o lo gia co mu nis ta. Era a ex pli ca ção que que ria dar. 

SR. CARLOS PRESTES – As pa la vras de V. Exª e a no bre
ati tu de que as su miu, a mim – con fes so –, Sr. Se na dor, não sur pre en -
de ram. Não em con se qüên cia ape nas das úl ti mas ati tu des de V. Exª,
de po is de ele i to, par ti ci pan do, por ve zes, de uma ou ou tra so le ni da de a
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que am bos fo mos con vi da dos, mas tam bém por que V. Exª lem bra, nes ta 
Casa, pela fir me za de opi niões e pela ma ne i ra ele va da, su pe ri or, com
que res pe i ta as opi niões alhe i as, a fi gu ra de ou tro ca tó li co que co nhe ci
nos du ros anos de pri são. Re fi ro-me ao gran de ad vo ga do des te foro, o
ilus tre Dr. He rá cli to So bral Pin to, ami go co mum do no bre co le ga Sr.
Ha mil ton No gue i ra e meu. 

As opi niões de fen di das pelo ilus tre Se na dor, no úl ti mo dis -
cur so, são as mes mas per ma nen te men te de fen di das pelo Dr. So bral Pin to, 
nas pa les tras que ti ve mos na pri são, em vi si tas se ma na is que, a par tir do
ano de 42, po dia fa zer-me. Era um co mu nis ta, um mar xis ta, um ma te -
ri a lis ta que, du ran te uma hora, na pri são, no seu iso la men to to tal, con -
ver sa va com um ca tó li co pra ti can te e con vic to. Evi den te men te, en con -
tra mos um ter re no co mum para nos sas pa les tras. Não foi fá cil, a prin -
cí pio; mas o en con tra mos, e des de aque le mo men to nos res pe i ta mos. 

O Dr. So bral Pin to já tem dito, por es cri to, que apren deu,
nes se con ta to, a ar gu men tar por no vas for mas con tra aque les que crê em 
não ser pos sí vel essa apro xi ma ção. Com pre en deu e teve a con vic ção de
que um co mu nis ta não é um ban di do. Como, de ou tro lado, os co mu -
nis tas e eu pes so al men te – o que para mim, di ri gen te de um par ti do, é
de gran de im por tân cia – me lhor po de mos sen tir que, no ter re no po lí ti co,
é re al men te pos sí vel a apro xi ma ção com os ca tó li cos. Exis te um am plo
cam po co mum para co mu nis tas e ca tó li cos, des de que se jam democratas 
sin ce ros e pa tri o tas de ver da de. 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – No ter re no po lí ti co, dei e da rei ao Par -
ti do Co mu nis ta o meu apo io em ques tões co muns de jus ti ça so ci al.
Indi vi du al men te, en tre tan to, não pos so ter re la ções com o Par ti do Co -
mu nis ta. 

SR. CARLOS PRESTES – Se nho res, ao com ple tar aque les
meus apar tes, que ro, além da ho me na gem pes so al que aca bo de pres tar
ao meu ilus tre ad vo ga do, pres tar ou tra, ain da ma i or, a to dos os ca tó li cos 
que, em gran de ma i o ria, em nos sa ter ra, são de fato de mo cra tas sin ce ros 
e pa tri o tas ver da de i ros, e, par ti cu lar men te, aos do Dis tri to Fe de ral, que,
com o seu voto, trou xe ram a esta Casa o nos so no bre co le ga, Se na dor
Ha mil ton No gue i ra. 
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E como fa zer isso? Vou ler uma car ta que me foi di ri gi da. Não
es tou au to ri za do a ci tar o nome do au tor, mas tra ta-se de uma alta fi gu ra,
de um ho mem cul to, de um ca pi ta lis ta, que me es cre veu a se guin te car ta: 

“Se na dor Car los Pres tes 

Sou ca tó li co, ti tu lar be ne mé ri to da Uni ver si da de Ca tó li ca
do Bra sil, con tan do no cle ro bra si le i ro com al guns dos meus
ami gos. Te le gra fei ao Se na dor Ha mil ton No gue i ra fe li ci tan do-o 
pelo alto es pí ri to po lí ti co e cris tão do seu úl ti mo dis cur so so bre 
o co mu nis mo, dis cur so pu bli ca do na ín te gra pelo Jor nal do Com -
mer cio e pela Tri bu na Po pu lar, pro va da sua ge ral com pre en são,
tex tu al men te, ‘qual a po si ção dos co mu nis tas se o Bra sil acom -
pa nhas se qual quer na ção im pe ri a lis ta que de cla ras se guer ra à
União So vié ti ca’, o Sr. res pon deu: ‘Fa ría mos como o povo da
Re sis tên cia Fran ce sa, o povo ita li a no, que se er gueu con tra Pé -
ta in e Mus so li ni. Com ba te ría mos uma guer ra im pe ri a lis ta con -
tra a URSS e em pu nha ría mos ar mas para fa zer a re sis tên cia em 
nos sa pá tria, con tra um go ver no des ses, re tró gra do, que qui ses -
se a vol ta do fas cis mo. Se al gum go ver no co me tes se esse cri -
me, nós, co mu nis tas, lu ta ría mos pela trans for ma ção da guer ra
im pe ri a lis ta em guer ra de li ber ta ção na ci o nal’. 

Não foi exa ta men te isso que Le ni ne acon se lhou e fez
quan do a Rús sia se em pe nhou na Pri me i ra Gu er ra Mun di al? 

Não se apro ve i tou Le ni ne da guer ra im pe ri a lis ta rus sa de 
1914 para trans for má-la na guer ra da li ber ta ção na ci o nal de
1917? Quem afir ma rá, hoje, que Le ni ne foi tra i dor da pá tria e
ini mi go do povo rus so? 

Por que foi va i a do Chur chill, há pou cos dias, em Nova
York? 

Por que pre ci sou ele da vi gi lân cia de 1.400 po li ci a is e
5.000 agen tes se cre tos em tor no do Wal dorf Asto ria Ho tel? 

Por que o Par ti do Con ser va dor ame a çou ti rar-lhe a li de -
ran ça? Por que 500 mem bros da Câ ma ra dos Co muns as si na -
ram um ma ni fes to con tra ele? Por que o De pu ta do Ho ward
Buf fet qua li fi cou-o de ‘tra fi can te de guer ra?’ Por que tan tas

88 Sér gio So a res Bra ga 



ma ni fes ta ções po pu la res de de sa gra do a Chur chill, nos Esta -
dos Uni dos e na Ingla ter ra? 

Exa ta men te por que seu dis cur so em Ful ton foi in ter pre -
ta do como con vi te para uma guer ra im pe ri a lis ta con tra a Rús -
sia so ci a lis ta. Os po vos da Ingla ter ra e dos Esta dos Uni dos
tor na ram ine quí vo co que se le van ta ri am con tra seus pró pri os
go ver nos se es tes ou sas sem des fe char uma guer ra im pe ri a lis ta 
con tra a União So vié ti ca.”

(Apar tes dos Srs. Bar re to Pin to e ré pli ca do ora dor, fa zen do o Sr. 
Pre si den te soar de mo ra da men te os tím pa nos.) 

SR. PRESIDENTE – Aten ção! Peço ao no bre Se na dor que
pros si ga em suas con si de ra ções. O ora dor tem o di re i to de con ce der ou
não os apar tes, e o Pre si den te, a obri ga ção de as se gu rar-lhe a pa la vra. 

SR. CARLOS PRESTES – Con ti nuo a le i tu ra da car ta: 

“Não há dú vi da de que as sim tam bém pro ce de ria o
povo bra si le i ro, que não é mais um povo tolo. 

Chur chill foi va i a do por in ci tar uma guer ra im pe ri a lis ta: Le -
ni ne foi apla u di do por con du zir uma guer ra li ber ta do ra. Os po -
vos já co nhe cem, por tan to, a enor me di fe ren ça en tre guer ra im -
pe ri a lis ta e guer ra de li ber ta ção. Para mim, suas de cla ra ções só
apro vam de vo ta do in te res se pelo Bra sil e pelo povo bra si le i ro.”

Sr. Pre si den te, Srs. Re pre sen tan tes, esta é a car ta de um ca tó li co 
ma ni fes tan do a ma ne i ra pela qual S. Exª vê e com pre en de o in ci den te. 

De se jo, en tre tan to, com ple tá-la com ou tra, de ilus tre mé di co
des ta ca pi tal, cujo nome de cli na rei no fi nal da le i tu ra: 

Li, on tem, com ver da de i ra re vol ta, no tí ci as da Amé ri ca
do Nor te de que é pen sa men to do go ver no ian que ad qui rir
ter ras no Bra sil para a ins ta la ção de ba ses nor te-ame ri ca nas, a
fim de nos de fen der...

Sr. Pe re i ra da Sil va – Já está des men ti do. 

SR. CARLOS PRESTES – Vol ta rei ao as sun to. Con ti nu an do
a le i tu ra: 
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“Anos atrás, o pe ri go que os ian ques afir ma vam exis tir
con tra o Bra sil era a Ale ma nha. Der ro ta da esta, os ame ri ca nos
des co bri ram que o novo pe ri go é a Rús sia. E as sim, sem pre
“des co brin do” uma ame a ça à so be ra nia bra si le i ra, os ian ques
que rem, por for ça, nos so cor rer, e... se ins ta la rem em nos sa
casa, com a sua ban de i ra e os seus tan ques. 

Sr. Se na dor, tudo tem um li mi te. O Bra sil é so be ra no e
dis pen sa, por con se guin te, a tu te la ame ri ca na. Fa ze mos par te
in te gran te da Orga ni za ção das Na ções Uni das, e, por con se -
guin te, num caso de agres são, de ve mos con tar com a de fe sa de 
tal de par ta men to, sen do, por con se guin te, dis pen sá vel a ins ta la -
ção de fi ni ti va, em nos so solo, dos ame ri ca nos. 

Essa “de fe sa”, a que se pro põe a Amé ri ca do Nor te de
nos pro por ci o nar, é sus pe i ta. O que se pas sou com a nos sa
bor ra cha, du ran te a úl ti ma guer ra, é sin to má ti co. Se gun do da -
dos que me fo ram for ne ci dos por téc ni cos em ne gó ci os de
bor ra cha, os lu cros que de i xa ram de en trar no Te sou ro Na ci -
o nal, pelo vo lu me de bor ra cha “sur ru pi a da” pe los ian ques e
re ti ra da da Ama zô nia por meio de uma “pi ca da” clan des ti na 
na Gu i a na Ingle sa, se ele va a sete mi lhões de con tos, ou seja, 
sete bi lhões de cru ze i ros. Sete bi lhões de cru ze i ros, que de i -
xa ri am de en trar para o Te sou ro Na ci o nal. 

Como já tive oca sião de afir mar a V. Exª, se o Bra sil ain da
se en con tra nes se es ta do de se mi co lô nia é de vi do ao im pe ri a lis -
mo ian que, que não ad mi te que te nha mos in dús tri as de base em
nos so ter ri tó rio. O au xí lio que diz ter pro por ci o na do à Com pa -
nhia Si de rúr gi ca Bra si le i ra é uma das mu i tas “ta pe a ções” com
que aque le povo des le al ilu de a boa-fé dos nos sos na ti vos. ... 

Uma co i sa, Sr. Se na dor, que ro vos afir mar: é que, se o
Bra sil for obri ga do pe los ian ques a se ali ar num ata que à Rús sia 
por par te dos Esta dos Uni dos, eu pe ga rei em ar mas ao lado
da Rús sia, pois com ba ter os Esta dos Uni dos, isto é, com ba ter
o ma i or ini mi go do Bra sil, é tra ba lhar pelo Bra sil.”

Sr. Nes tor Du ar te – V. Exª pode di zer quem as si na a car ta? 
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SR. CARLOS PRESTES – Pois não. Tra ta-se de ilus tre mé -
di co des ta ca pi tal – o Dr. Sér gio Go mes, ir mão do Bri ga de i ro Edu ar do
Go mes e ho mem edu ca do. 

Sr. Pe re i ra da Sil va – Per mi ta V. Exª um apar te. Mem bro da
ban ca da ama zo nen se, que ro es cla re cer que na re gião fron te i ri ça do Bra sil
com a Gu i a na Ingle sa não exis te, ab so lu ta men te, in dús tria ex tra ti va de
bor ra cha. Tra ta-se de re gião de di ca da, ex clu si va men te, à pe cuá ria. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – O ora dor ig no ra, por aca so, que o Dr.
Sér gio Go mes foi ad ver sá rio po lí ti co do Bri ga de i ro Edu ar do Go mes
du ran te toda a cam pa nha re a li za da em prol da de mo cra cia no Bra sil? 

SR. CARLOS PRESTES – Não es tou bem in for ma do a res -
pe i to. Sei ape nas que o au tor da car ta é ir mão do Bri ga de i ro. O Bri ga -
de i ro, evi den te men te, não está obri ga do a ado tar as mes mas idéi as dos
ir mãos. Pos so as se gu rar ape nas que se tra ta de ho mem ho nes to, que tem 
a mes ma edu ca ção, vive ao lado da mes ma ilus tre mãe, é bom fi lho e,
re pi to, dis tin to mé di co des ta ca pi tal. 

O Bri ga de i ro Edu ar do Go mes está a gran de dis tân cia, e, sa -
be dor des sa opi nião de seu ir mão, há de se ma ni fes tar. 

Sr. Pra do Kelly – Não po de mos de i xar que pa i re no es pí ri to da
Assem bléia, por um ins tan te se quer, dú vi da so bre as idéi as do Sr. Bri ga de i -
ro Edu ar do Go mes. Co me ço por la men tar que V. Exª só te nha en con tra -
do, como cre den ci al ou tí tu lo do mis si vis ta, a cir cuns tân cia de ser ir mão do
can di da to da União De mo crá ti ca Na ci o nal à pre si dên cia da Re pú bli ca. 

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª é in jus to para co mi go.
Não ale guei tal cir cuns tân cia como úni ca, mas como úl ti mo tí tu lo. De -
cli nei sua con di ção de mé di co, de pa tri o ta, de ho mem de edu ca ção ca -
tó li ca. Se não é pra ti can te, tra ta-se, to da via, de pes soa cri a da em fa mí -
lia ca tó li ca, que não é co mu nis ta. Dis cor do de seus pon tos de vis ta
pes so a is. Se li toda a car ta, que tan ta ce le u ma le van tou, foi por que
ha via ne ces si da de de que a mes ma che gas se ao co nhe ci men to da
Assem bléia. 

Sr. Pra do Kelly – Des de já, po rém, pos so afir mar a V. Exª – o
que jul go des ne ces sá rio fa zer, em re la ção à Assem bléia – que o Ma -
jor-Bri ga de i ro Edu ar do Go mes, com sua vi gi lân cia em toda a vida, pelo
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bem do Bra sil, não se ria ca paz de se as so ci ar, por um mo men to, à de cla -
ra ção con ti da nes sa car ta. 

SR. CARLOS PRESTES – Estou cer to de que o Sr. Bri ga de i ro 
Edu ar do Go mes, no caso de uma guer ra im pe ri a lis ta a que se qui ses se
ar ras tar nos so povo, se co lo ca ria ao lado des te mes mo povo. Bas ta re -
cor dar que ele ja ma is con cor dou com a en tre ga de nos sas ba ses aos
ame ri ca nos, nas con di ções em que o Go ver no pre ten dia fazê-la. 

Sr. Pra do Kelly – O Bri ga de i ro Edu ar do Go mes fi ca ria, em
qual quer hi pó te se, ao lado do Bra sil. 

SR. CARLOS PRESTES – Faço jus ti ça ao Bri ga de i ro. Co nhe -
ço-o pes so al men te; dis cor da mos no ter re no po lí ti co. Cre io que suas
idéi as são re a ci o ná ri as; mas de que é pa tri o ta nin guém pode du vi dar. 

Sr. Pra do Kelly – O co ra ção do Bri ga de i ro Edu ar do Go mes,
qua is quer que se jam as cir cuns tân ci as e em qual quer épo ca, pul sa rá
sem pre ao lado da pá tria. 

SR. CARLOS PRESTES – Ao lado da pá tria! Ve ja mos, Srs.
Re pre sen tan tes, de que lado es tão os in te res ses de nos sa pá tria, no caso
de uma guer ra im pe ri a lis ta. É isso que se deve dis cu tir ago ra. 

Sr. Pra do Kelly – No es pí ri to da Assem bléia não pode ha ver
qual quer va ci la ção quan to ao acen dra do pa tri o tis mo e ao ca rá ter do
Bri ga de i ro. 

SR. CARLOS PRESTES – A Assem bléia não põe em dú vi da
o pa tri o tis mo do Sr. Bri ga de i ro Edu ar do Go mes. Nin guém mais do que 
eu dele dis cor da, po li ti ca men te. No meu en ten der – re pi to – é um re a -
ci o ná rio, em bo ra pa tri o ta. 

Sr. Flo res da Cu nha – O no bre Re pre sen tan te per mi te um
apar te? Qu e ro in for mar à Cons ti tu in te de epi só dio ocor ri do du ran te a
úl ti ma guer ra. Logo de po is de re ce ber a vi si ta do Bri ga de i ro Edu ar do
Go mes no ho tel onde me acha va hos pe da do, após mi nha sa í da do pre -
sí dio da Ilha Gran de, nar rou-me fato ocor ri do na cos ta do Atlân ti co,
quan do de sua vi a gem à Áfri ca do Nor te, o que bem alto de mons tra o
pa tri o tis mo e o amor que tem pelo Bra sil. 

SR. CARLOS PRESTES – Ló gi co. 
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Sr. Flo res da Cu nha – Um des trói er ame ri ca no afun da ra, pou co
aci ma de Re ci fe, um sub ma ri no ale mão. A tri pu la ção do sub ma ri no con -
se guiu flu tu ar e foi re co lhi da pela uni da de ame ri ca na. Le va da para Re ci fe,
ao in vés de ser en tre gue às au to ri da des bra si le i ras, foi con du zi da ao cam -
po mi li tar ame ri ca no, o que me re ceu os pro tes tos de Edu ar do Go mes. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – O ora dor con sen te em ou tro apar te?
Cre io de fi nir bem a di fe ren ça de pon tos de vis ta en tre V. Exª e o hu -
mil de apar te an te, len do tre cho de car ta re ce bi da de um cor re li gi o ná rio
de V. Exª. “Ago ra, per gun to a V. Exª, se de ter mi na dos fa to res his tó ri -
cos nos le vas sem a uma guer ra con tra as gran des de mo cra ci as do mun -
do, como se jam os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Norte, a Ingla ter ra, o 
Ca na dá, a Aus trá lia, que fa ria V. Exª?” A essa car ta res pon do: Iria com
o Bra sil para a guer ra, fos se con tra que na ção fos se! (Pal mas.) Esta, a
nos sa di fe ren ça fun da men tal. 

SR. CARLOS PRESTES – O Bra sil não faz guer ra im pe ri a -
lis ta, como diz V. Exª, e, na sa ba ti na que le van tou tão gran de ce le u ma,
eu mes mo dis se: “Acre di ta mos, po rém, que ne nhum go ver no ten ta rá
le var o povo bra si le i ro con tra o povo so vié ti co numa guer ra im pe ri a lis ta.”

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – O pe ri go re si de na in ter pre ta ção do
que seja guer ra im pe ri a lis ta; nós, de mo cra tas bra si le i ros, vi mos como 
os co mu nis tas in ter pre ta ram a guer ra das de mo cra ci as con tra a Ale -
ma nha como guer ra im pe ri a lis ta, para, mais tar de, se tor na rem con -
trá ri os a ela. 

SR. CARLOS PRESTES – So mos – tor no a di zer – ra di cal -
men te con trá ri os a qual quer guer ra im pe ri a lis ta, e a guer ra, an tes de 21
de ju lho de 1941, era im pe ri a lis ta, e nós éra mos a ela con trá ri os.

Sr. José Bo ni fá cio – Por que era guer ra im pe ria lis ta? 

Sr. Pra do Kelly – Per gun to ao ora dor: Se, aca so, o go ver no bra -
si le i ro – tra du zin do, aliás, o sen ti men to na ci o nal e re pe tin do fato his tó -
ri co, qual o da nos sa in ter ven ção na guer ra de 1914 –, se o go ver no,
an tes de 1941, isto é, en quan to não ha via es ta do de guer ra de cla ra do
en tre a Ale ma nha e a Rús sia, hou ves se de cla ra do guer ra aos pa í ses do
Eixo, às na ções to ta li tá ri as, que ati tu de, nes sa épo ca, te ria to ma do o
Par ti do Co mu nis ta? 
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SR. CARLOS PRESTES – Per mi ta V. Exª que res pon da à
sua per gun ta for mu lan do ou tra per gun ta. 

Sr. Pra do Kelly – Não se ria for ma de res pon der. 

SR. CARLOS PRESTES – Cer to. Co nhe ce V. Exª o cé le bre
dis cur so pro nun ci a do pelo Sr. Ge tú lio Var gas em 10 de ju nho de 1941. 

Sr. Pra do Kelly – Dis cur so que es tar re ceu a cons ciên cia de mo -
crá ti ca do País. 

SR. CARLOS PRESTES – Ima gi ne V. Exª que, após aque le
dis cur so, o Sr. Ge tú lio Var gas pas sas se aos fa tos e de cla ras se guer ra às
na ções de mo crá ti cas, ao lado da Ale ma nha. V. Exª fi ca ria ao lado do
Go ver no?... 

Sr. Pra do Kelly – Da rei, com mu i to pra zer, mi nha res pos ta. 

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª se ria um re bel de. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Há uma gran de di fe ren ça; pos so não
es tar ao lado do Sr. Ge tú lio Var gas, mas devo obe diên cia ao go ver no
do meu país. 

Sr. Pra do Kelly – Esta ría mos di an te de um go ver no de fato,
ali a do às po tên ci as to ta li tá ri as para a guer ra con tra a li ber da de do
mun do. 

SR. CARLOS PRESTES – Qu an do o go ver no quer fa zer do
povo “car ne para ca nhão”, a fa vor dos ban que i ros, dos trus tes, dos mo -
no pó li os, não há pa tri o ta que de i xe de se le van tar con tra isso. O fato,
Srs. Re pre sen tan tes, é que não se vai a uma guer ra des sa na tu re za sem
pre pa ra ção ide o ló gi ca mu i to sé ria. Que acon te ce? Os po vos, os ho mens 
ho nes tos e pa tri o tas são ar ras ta dos e, só mais tar de, de po is de te rem so -
fri do na guer ra, com pre en dem o erro ter rí vel, o cri me co me ti do con tra
a pró pria pá tria pe los di ri gen tes. A nós, mar xis tas e le ni nis tas, nin guém
nos en ga na com essa fa ci li da de e con tra uma guer ra im pe ri a lis ta, sem pre 
es ta re mos na es ta ca da. Se gui re mos os exem plos his tó ri cos de Le ni ne,
Car los Li ebk necht, o úni co de pu ta do que se le van tou no Re ich stag, para 
lu tar con tra o Ka i ser, pela li ber ta ção, in de pen dên cia e eman ci pa ção de
sua pá tria. 
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Sr. Pe re i ra da Sil va – E que diz V. Exª da atu a ção da Rús sia no
caso da Fin lân dia? 

SR. CARLOS PRESTES – O caso fin lan dês é ou tro. Sou pa -
tri o ta, e como tal te nho obri ga ções. So mos ho mens, e a qua li da de má xi -
ma do ho mem é o in te lec to. Infe liz men te a ma i o ria da hu ma ni da de ain da
é ar ras ta da por pa i xões, e não pela ra zão, e os pro vo ca do res de guer ras
uti li zam-se das pa i xões para ar ras tar os po vos para guer ras im pe ri a lis tas. 

Se nho res, nós, co mu nis tas, agi mos com a ca be ça, e não com
o sen ti men to, e como pa tri o tas exa mi na mos onde es tão os ver da de i ros
in te res ses de nos so país. (Tro cam-se inú me ros apar tes.) 

SR. PRESIDENTE (Fa zen do soar os tím pa nos.) – Peço aos no -
bres Re pre sen tan tes que não apar te i em ao mes mo tem po, por que as sim
fi ca rá pre ju di ca da a so le ni da de de que se de vem re ves tir os de ba tes. 

Sr. Ba tis ta Lu zar do – So bre tu do o de ba te que ago ra está sen do
tra va do, por que nós, cons ti tu in tes, re pre sen tan tes da na ção, de ve mos
ou vir o dis cur so do Se na dor Car los Pres tes, para dar-lhe, de po is, a res -
pos ta que me re cer. 

SR. CARLOS PRESTES – É o que de se jo. V. Exas de vem ter
no ta do a se re ni da de com que me man te nho nes sa tri bu na e a ma ne i ra por 
que evi to pro vo ca ções, jus ta men te por ser este meu in te res se: ser ou vi do. 

SR. PRESIDENTE – Pe di ria aos no bres Re pre sen tan tes que
ocu pas sem as suas ca de i ras.

(Os Srs. Cons ti tu in tes aten dem ao ape lo do Sr. Pre si den te.)

SR. CARLOS PRESTES – Vou res pon der a um apar te do
ilus tre co le ga Sr. Pe re i ra da Sil va, re la ti va men te à ques tão fin lan de sa. 

Sr. Pe re i ra da Sil va – Re fe ri-me ao ata que e à ação im pe ri a lis ta por 
par te da Rús sia, con tra a li ber da de da que le povo pro gres sis ta e res pe i ta dor. 

SR. CARLOS PRESTES – A União So vié ti ca – as se gu ro a
V. Exª, e a His tó ria aí está para com pro vá-lo – não ata ca a li ber da de de
nin guém. Co nhe ce o no bre co le ga as cir cuns tân ci as em que se pro ces sou
a guer ra rus so-fin lan de sa. O mo men to era dos mais pe ri go sos. Os ca pi ta is 
fi nan ce i ros ian ques e in gle ses aju da ram, de ma ne i ra a mais des ca ra da, a
or ga ni za ção dos exér ci tos de Hi tler. 

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 95



A po lí ti ca de Cham ber la in e Da la di er, po lí ti ca de ca pi tu la ci o -
nis mo, pre pa ra ra todo o ca mi nho para jo gar a Ale ma nha na zis ta con tra
a União So vié ti ca. Hi tler era a bri ga da de cho que na luta con tra o so ci a -
lis mo. A União So vié ti ca tem um go ver no, res pon sá vel na tu ral pela se -
gu ran ça da pá tria. Sta lin pro fe riu as se guin tes pa la vras, mu i to co nhe ci -
das no mun do in te i ro: “Não que re mos nada das ter ras es tran ge i ras, mas
não ce de re mos, tam bém, uma po le ga da do nos so solo.” 

Ima gi ne V. Exª a si tu a ção de um go ver no que tem de de fen der
a in te gri da de da pá tria, por que é essa a mis são de qual quer go ver no – e
todo go ver no deve es tar vi gi lan te, por que ne nhum tem di re i to de se
en ga nar, uma vez que um en ga no, um equí vo co, ou qual quer omis são,
im por ta em tra i ção à pá tria. 

Sr. Pe re i ra da Sil va – Quem a ata cou? 

SR. CARLOS PRESTES – Per mi ta V. Exª que eu ter mi ne o
meu ra ci o cí nio. 

V. Exª sabe que a fron te i ra so vié ti ca com a Fin lân dia dis ta va
de Le nin gra do, o se gun do cen tro in dus tri al do país – por que o pri me i ro
é Mos cou –, dis ta va – re pi to – um tiro de ca nhão, isto é, 30 qui lô me tros. 
V. Exª tam bém não ig no ra que a Ale ma nha na zis ta nada res pe i ta va na -
que la épo ca e que a Fin lân dia já es ta va ocu pa da por tro pas ale mãs. 

Era ela uma base de ope ra ções do na zis mo e já es ta va, na que le
ins tan te, ocu pa da pe las tro pas de Hi tler. Na tu ral men te, de ma ne i ra en co -
ber ta, nin guém sa bia, mas a União So vié ti ca ti nha sua vi gi lân cia e es ta va
cer ta de que ali se fir ma ra uma base para ata que, pelo nor te, a Le nin -
gra do. Em tais con di ções, o go ver no so vié ti co di ri giu-se ao go ver no
fin lan dês e mos trou-lhe que o fato cons ti tu ía uma ame a ça e que não
po dia to le rar a exis tên cia des se pe ri go para o país. 

Na que la épo ca, mu i tos ho mens ho nes tos, de mo cra tas sin ce ros, 
como acon te ceu na Fran ça e nos Esta dos Uni dos, não apre ci an do o
fe nô me no na sua com ple xi da de e nos seus de ta lhes, não com pre en de -
ram a ati tu de da União So vié ti ca, que a acu sa ram de agre dir uma pe que na 
na ção. A guer ra, no en tan to, foi ine vi tá vel, por que a Fin lân dia, ape sar de 
pe que ni na e fra ca, se sen tia tão for te que não ce dia uma li nha no acor do 
pro pos to pela União So vié ti ca... 
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Sr. Pe re i ra da Sil va – Em de fe sa da pró pria li ber da de, nin guém
cede. 

SR. CARLOS PRESTES – ... e que con sis tia em afas tar a
fron te i ra, como ga ran tia in dis pen sá vel à se gu ran ça de Le nin gra do, se gun -
da gran de ci da de do país  e um dos seus mais im por tan tes cen tros in -
dus tri a is, além de base es tra té gi ca fun da men tal. Além dis so, é evi den te
que a Fin lân dia na que la épo ca já es ta va ocu pa da pelo na zis mo.  

Enquan to não o foi, a União So vié ti ca, que já ti nha um Exér -
ci to Ver me lho, ca paz de es ma gar a Fin lân dia, ja ma is o fez. 

Mas, Srs. Re pre sen tan tes, de po is do ata que de Hi tler à União
So vié ti ca, de po is do que so fre ram os po vos po lo nês e fran cês, de po is
que vi mos que a Fin lân dia ser viu de pon to de par ti da para a ame a ça a
Le nin gra do, e de po is que foi pos sí vel ini ci ar um con tra-ata que para es -
ma gar as hor das de Hi tler, to dos nós, de mo cra tas, de ve mos agra de cer a
pre vi são do go ver no so vié ti co, que ti nha de de fen der a sua ter ra, prin ci -
pal men te Le nin gra do, con tra as ame a ças des sa base ini ci al de ope ra ções.

Isso era fun da men tal, por que, se a fron te i ra não es ti ves se
mais lon ge, Le nin gra do te ria ca í do, e ape lo para to dos os mi li ta res, en tre 
os qua is o Sr. Ju ra ci Ma ga lhães, pe din do que in for me se, em caso como
esse, com a fron te i ra a me nos de 30 qui lô me tros, uma ci da de po de ria ter 
sido de fen di da com êxi to. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Estou de acor do com o ar gu men to
mi li tar, po rém não com o ar gu men to po lí ti co. A tese de que cada na ção 
deva de fen der sua in te gri da de à cus ta do sa cri fí cio de ou tras é pe ri go sa
para qual quer povo. 

SR. CARLOS PRESTES – Devo di zer que, do fun do do
cár ce re, no ano de 1941, já eu era de opi nião, como mi li tar – sou dos
me no res, não te nho ex pe riên cia ne nhu ma, tal vez; devo di zer como mi -
li tar, com o pou co que pude apren der na es co la e na vida prá ti ca –, era
de opi nião que o go ver no bra si le i ro, na de fe sa dos in te res ses de nos so
povo, para evi tar o bom bar de io de nos sas ci da des do Nor des te ame a -
ça das, de via to mar pro vi dên ci as para a ocu pa ção de Da kar, se pos sí vel,
por acor do – o que fi ca ria mu i to bem –, se não, pela pró pria for ça, sal -
va guar dan do, as sim, a se gu ran ça de nos sas po pu la ções, as vi das de nos -
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sas mu lhe res e de nos sos fi lhos, que, prin ci pal men te em Na tal, po de ri -
am so frer a fú ria dos ata ques aé re os dos na zis tas. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Essa é uma si tu a ção de fato que a guer ra
im pu nha, mas era di plo ma cia. 

SR. CARLOS PRESTES – Eu se ria de opi nião que se to mas se
Da kar de qual quer ma ne i ra, por que se tra ta va da de fe sa im pe ri o sa de
nos so povo, de nos sas ci da des, de nos sas mu lhe res e de nos sos fi lhos. 

Sr. Pe re i ra da Sil va – A esse tem po, já a Rús sia es ta va em guer ra
con tra a Ale ma nha? 

SR. CARLOS PRESTES – Abso lu ta men te. 
Sr. Pe re i ra da Sil va – Por con se guin te, não ha ve ria, como não

hou ve, um mo ti vo para a in va são da Fin lân dia. 
SR. CARLOS PRESTES – A Rús sia não en tra ria em guer ra

con tra a Ale ma nha e, para evi tá-la, acon se lhou, como fi ze ram os co mu -
nis tas, o pro le ta ri a do fran cês e in glês, aos res pec ti vos go ver nos, que se -
ria mais jus to, e mais cer to, fu gir àque la guer ra im pe ri a lis ta. 

Sr. Da ni el Fa ra co – O acor do rus so-ale mão foi o iní cio da
guer ra de 39. 

SR. CARLOS PRESTES – O acor do rus so-ale mão foi um
acor do que de fen deu as de mo cra ci as do mun do in te i ro (pro tes tos no re cin to)
por que o ca pi ta lis mo nor te-ame ri ca no, in glês e fran cês que ria que, pre -
vi a men te, se ini ci as se uma guer ra con tra a Rús sia para, en tão, os Cham -
ber la in e Da la di er se co lo ca rem ao lado da Ale ma nha como um blo co
con tra a União So vié ti ca. 

Em mar ço da que le mes mo ano, 1941, num con gres so do
par ti do, dis se Sta lin: 

“Não ti ra re mos cas ta nhas do fogo para os im pe ri a lis tas.”

O que eles que ri am era que a União So vié ti ca fos se a ví ti ma e
ca ís se nas pro vo ca ções, para com ela rom pe rem. Mas o go ver no so vié ti -
co foi o pri me i ro a con vi dar os po vos da Fran ça e da Tche co-Eslo vá -
quia e os res pec ti vos go ver nos para for ma rem um blo co em de fe sa da
de mo cra cia. Ne nhum ou tro re pre sen tan te, na Liga das Na ções, lu tou
mais pela co la bo ra ção de to das as po tên ci as de mo crá ti cas, pela união de 
to das elas, do que a União So vié ti ca. Foi ela quem de fen deu essa tese;
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no en tan to, os go ver nos da Fran ça e da Ingla ter ra rom pe ram a uni da de,
en tre gan do a Áus tria, Tche co-Eslo vá quia e Po lô nia, para so fre rem de -
po is as con se qüên ci as do seu erro. 

Sr. Do min gos Ve las co – Há o de po i men to de Jo seph Da vi es,
em ba i xa dor ame ri ca no em Mos cou, ates tan do o es for ço da Rús sia para
evi tar a guer ra. (Tro cam-se apar tes.) 

SR. CARLOS PRESTES – Os pe di dos de apar tes são mu i tos, 
e eu, na ver da de, não sei a quem toca a vez; pre su mo que ao Se na dor
Ha mil ton No gue i ra, que está de pé. 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Te nho a im pres são de que os apar tes
des vi a ram um pou co do as sun to o ora dor. 

SR. CARLOS PRESTES – Per fe i ta men te. 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – S. Exª es ta rá jus ti fi can do sua po si ção. 

SR. CARLOS PRESTES – Não jus ti fi co, não ne ces si to jus ti -
fi car; es tou ape nas com ple tan do apar te que dei ao dis cur so de V. Exª. 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Pen so ha ver equí vo co do ora dor,
quan do iden ti fi ca a na ção com o go ver no, a pá tria com o go ver no. 

SR. CARLOS PRESTES – Quem iden ti fi ca? 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exª. 

SR. CARLOS PRESTES – Ja ma is iden ti fi quei go ver no di ta -
to ri al com a na ção. 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – To dos nós, bra si le i ros, não con si de rá va -
mos a di ta du ra go ver no le gí ti mo; no en tan to, se qual quer na ção, nes sa épo ca, 
agre dis se o Bra sil, pe ga ría mos em ar mas para de fen dê-las. (Pal mas no re cin to.) 

SR. CARLOS PRESTES – Qu an to à agres são, Sr. Ha mil ton
No gue i ra, nin guém mais do que nós, co mu nis tas, de mos pro vas de que,
uma vez ve ri fi ca da, sa be ría mos de fen der a pá tria, como já o fi ze mos. 

Sr. Ge tú lio Mou ra – Se não par tis se da Rús sia, por que V. Exª
co lo ca esse país aci ma do Bra sil, esta é a ver da de. 

SR. CARLOS PRESTES – Não se tra ta de agres são da Rús sia. 
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Mi nha res pos ta pren de-se a um apar te; se não me en ga no pro -
fe ri do du ran te o dis cur so do Se na dor Ha mil ton No gue i ra, em que con si -
de ro a hi pó te se ab sur da, por que não era pos sí vel, nem há ra zão para isso.
Não é a Rús sia o ini mi go que ame a ça a in te gri da de de nos sa pá tria: não é
a Rús sia que tem in te res ses fi nan ce i ros a de fen der no Bra sil. Qu a is são
en tão es ses in te res ses? A Light, por aca so, é rus sa? São rus sas a São Pa u lo 
Ra il way e a Le o pol di na? Há ban cos rus sos no Bra sil? Não, Sr. Se na dor,
não há in te res ses so vié ti cos a de fen der em nos sa ter ra. Por aca so tem a
União So vié ti ca es qua dras ca pa zes de ame a çar a nos sa in te gri da de? Tem
ela ba ses na va is e aé re as que já de vi am es tar aban do na das há mu i to tem po 
e onde, no en tan to, se acham sol da dos es tran ge i ros ocu pan do o solo da
pá tria? É a União So vié ti ca que pos sui es sas ba ses? (Tro cam-se apar tes.) 

Sr. Gli cé rio Alves – V. Exª dá li cen ça para um apar te? 

SR. CARLOS PRESTES – Pois não. 

Sr. Gli cé rio Alves – Per gun ta ria o que tem, afi nal, V. Exª com a
Rús sia, para de fen dê-la com tan to ca lor, quan do, em apar te, de cla rou que a
Rús sia não ti nha in te res se no Bra sil. E V. Exª, que é bra si le i ro, ex pli que. 

SR. CARLOS PRESTES – Sr. De pu ta do, sou ho mem que
acre di ta no pro gres so da hu ma ni da de. E, cren do nes se pro gres so, es tou
con ven ci do da vi tó ria do so ci a lis mo. Assim tam bém to dos os po vos do
mun do in te i ro, prin ci pal men te os da Eu ro pa, por oca sião da Re vo lu ção
Fran ce sa de 1789, olha vam para aque le glo ri o so povo, e para aque les
ci da dãos, como sen do os ma i o res pa tri o tas em todo o con ti nen te. 

Pode-se di zer que na que la épo ca to dos os ho mens cul tos e
pro gres sis tas ti nham duas pá tri as – a sua pró pria e a da gran de re vo lu ção. 

Hoje, nós, como so ci a lis tas, olha mos com afe i ção, com ca ri -
nho, com ad mi ra ção, para esse povo que já cons tru iu o so ci a lis mo, que
está re al men te trans for man do numa re a li da de o so ci a lis mo, que pro mo -
veu a li qui da ção com ple ta da ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem. 

Pode-se di zer tudo o que se qui ser da Rús sia, mas não se
pode en con trar lá den tro um só bur guês, quer di zer, um só ho mem que
viva do tra ba lho alhe io. (Pal mas da ban ca da co mu nis ta.) 
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Sr. Gli cé rio Alves – Só te nho uma pá tria, que é o Bra sil. V. Exª de -
fen de a Rús sia, que cons tru iu a di ta du ra do pro le ta ri a do – a ex plo ra ção do
ope rá rio. 

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª, so bre a União So vié ti ca,
está, in fe liz men te, mu i to mal in for ma do. Em ou tra opor tu ni da de, se o
de se jar, po de rei pres tar-lhe to das as in for ma ções. 

Sr. Da ni el Fa ra co – V. Exª per mi te um apar te? 

SR. CARLOS PRESTES – Pois não. 

Sr. Da ni el Fa ra co – Qu e ro dar esse apar te com toda a se re ni da de.

SR. CARLOS PRESTES – Cre io que te nho res pon di do sem -
pre com se re ni da de. 

Sr. Da ni el Fa ra co – Para tran qüi li da de de mi lhões de ca tó li cos,
de mi lhões de bra si le i ros, per gun to ao Sr. Se na dor Ha mil ton No gue i ra. 

SR. CARLOS PRESTES – Não é o Sr. Se na dor Ha mil ton
No gue i ra quem está na tri bu na. 

Sr. Da ni el Fa ra co – ... se S. Exª acha que um bra si le i ro pa tri o ta
– ver da de i ro pa tri o ta – po de ria ter pro fe ri do as pa la vras que pro fe riu o
Sr. Se na dor Luiz Car los Pres tes na sua fa mo sa sa ba ti na? 

SR. CARLOS PRESTES – A per gun ta de V. Exª é des ne ces -
sá ria, por que já li car tas de dois ca tó li cos – um de les ca tó li co pra ti can te
– que de fen dem a mi nha tese, e con cor dam com a mi nha po si ção.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – To dos com pre en de ram o meu pon to
de vis ta. Se V. Exª me ti ves se ou vi do e com pre en di do, não con tes ta ria a 
pa la vra do Sr. Luiz Car los Pres tes. 

Sr. Da ni el Fa ra co – Qu e ro que o Bra sil e a Assem bléia ou çam
es sas pa la vras. 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Todo o Bra sil e a Assem bléia me ou vi -
ram e com pre en de ram. 

SR. CARLOS PRESTES – Te nho sido acu sa do de tra i dor.
Tra i dor, se nho res, foi Ti ra den tes, tra i dor foi o Frei Ca ne ca; tra i do res fo -
ram to dos os gran des pa tri o tas ven ci dos. E es ses fo ram tra i do res, por -
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que sem pre o ven ci do é acu sa do de tra i ção pelo ven ce dor. Tra i dor é
epí te to que, quan do sai da boca de cer tas pes so as, mu i to nos hon ra. 

Ago ra, ouço com pra zer o Sr. Pra do Kelly, que há mu i to
pe diu li cen ça para um apar te. 

Sr. Pra do Kelly – Não ve nho co brar res pos ta ao apar te com que
me per mi ti in ter rom per sua ora ção. Ve nho ape nas, no in te res se de es ta be -
le cer prin cí pi os, lem brar a V. Exª que, numa de mo cra cia, o úni co juiz da
jus ti ça ou in jus ti ça das guer ras, da con ve niên cia ou in con ve niên cia dos
con fli tos ar ma dos, é o Par la men to, que re pre sen ta e sim bo li za o povo. 

SR. CARLOS PRESTES – Cre io que V. Exª está equi vo ca do.
Dis cor do da opi nião de V. Exª. 

Sr. Pra do Kelly – É tese de di re i to pú bli co in con tes tá vel. 

SR. CARLOS PRESTES – É tese de um ju ris ta da sua clas se, da 
clas se do mi nan te, mas não é tese do pro le ta ri a do. E a His tó ria aí está para
con fir mar. 

Já ci tei o caso de Car los Li ebe cnecht, o gran de co mu nis ta
ale mão que, no Par la men to, so zi nho, le van tou-se con tra os cré di tos de 
guer ra pe di dos pelo go ver no do Ka i ser. 

Sr. Pra do Kelly – Po dia fazê-lo no Par la men to. 

SR. CARLOS PRESTES – Ele fez isso no Par la men to, mas 
foi pre so, tor tu ra do e em se gui da as sas si na do pela clas se do mi nan te. 

Sr. Pra do Kelly – Se fez isso, no Par la men to, es ta va cum prin do os 
de ve res de man da tá rio do povo, como os en ten dia. Deu li vre men te sua
opi nião. Mas, se não fos se mem bro do Par la men to, de po is de vo ta da lei
de cla ra tó ria de guer ra a ou tro país, a ele, como sú di to do es ta do, cum pria
obe de cer à de ci são to ma da pelo ór gão com pe ten te, que era o Par la men to. 

SR. CARLOS PRESTES – Isso é, Sr. Re pre sen tan te, que rer
vol tar à so ci e da de de cas tas, e que rer vol tar ao re gi me de pri vi lé gio.
Então o Par la men to tem pri vi lé gi os. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Tem o pri vi lé gio da de le ga ção do povo.
Fa la mos em nome do povo. 

SR. CARLOS PRESTES – Esse pri vi lé gio não per ten ce ao
de pu ta do, ao se na dor, nem à Assem bléia. O pri vi lé gio de pen sar é de
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to dos. Qu al quer ho mem do povo tem o di re i to de pen sar e ra ci o ci nar,
de de fen der os in te res ses da pá tria. Qu al quer ope rá rio, por mais hu -
mil de que seja, tem o di re i to de emi tir sua opi nião, por que es ta mos
numa de mo cra cia. E, no caso de o go ver no que rer le var o país à guer -
ra, é mu i to mais ra zoá vel que o bom jul ga men to, que o ver da de i ro jul -
ga men to no sen ti do dos in te res ses da pá tria es te ja com esse ope rá rio
hu mil de, pois são es tes ho mens que vão dar o seu pró prio san gue nas
guer ras im pe ri a lis tas, do que nos ho mens pri vi le gi a dos que che ga ram
até o Par la men to. 

Sr. Pra do Kelly – Isso é a ne ga ção do prin cí pio da le ga li da de.
Sr. Mil ton No gue i ra – No mo men to em que o povo de le ga

po de res ao Par la men to, este é que re sol ve. 

SR. CARLOS PRESTES – Nes se pon to, Sr. De pu ta do, a
nos sa dis cor dân cia é com ple ta e mais pro fun da, por que se tra ta de prin -
cí pi os fi lo só fi cos. 

Sr. Pra do Kelly – O meu in te res se foi ape nas res ta be le cer prin -
cí pi os que são, en tre nós, do pon to de vis ta de mo crá ti co, a ca rac te ri za ção
dos po de res so bre com pe tên cia. 

Sr. Nes tor Du ar te – O de ba te que ora se tra va nes ta Assem bléia 
pode re mon tar a prin cí pio mais alto, que se deve for mu lar des ta ma ne i ra:
cabe ao ho mem, em sua li ber da de in di vi du al, em sua li ber da de de cons -
ciên cia, dis cri mi nar en tre guer ra jus ta e in jus ta, e cabe tam bém uma
con du ta di ver gen te? Se cabe ao ho mem jul gar se a guer ra é jus ta ou in -
jus ta, com pe te-lhe as su mir ati tu de di ver gen te em face da guer ra. Este é
o prin cí pio de li ber da de de cons ciên cia. 

SR. CARLOS PRESTES – Pre ten dia ci tar pa la vras mi nhas
pro nun ci a das em si tu a ção de ve ras di fí cil, de fren te a um con se lho mi li -
tar. Sr. De pu ta do, cabe ao ho mem não só o di re i to, mas o de ver de
di zer o que pen sa. 

Sr. Nes tor Du ar te – Este o gran de prin cí pio que deve en fe i xar
o de ba te que ora se tra va nes ta Assem bléia. 

SR. CARLOS PRESTES – Este o gran de prin cí pio, não só da 
de mo cra cia mas da hu ma ni da de. O ho mem que não diz o que pen sa é
um hi pó cri ta.
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Qu an do me de cla ro ma te ri a lis ta e me con fes so ateu, cum pro
ape nas o pre ce i to de S. To más de Aqui no: os ho mens que não acre di tam
di gam que não crê em. 

Sr. Gli cé rio Alves – V. Exª se ria fu zi la do na Rús sia se aca so dis -
ses se al gu ma co i sa que de sa gra das se ao go ver no. 

SR. CARLOS PRESTES – Enga na-se. Na União So vié ti ca exis -
te uma de mo cra cia como não se co nhe ce no res to do mun do. Esti ve lá três 
anos e pos so dar meu tes te mu nho. Que V. Exª de no mi na de mo cra cia? 

 Sr. Ha mil ton No gue i ra – O que exis te na Rús sia é uma di ta du ra.
O art. 126 da Cons ti tu i ção so vié ti ca só per mi te a per se gui ção re li gi o sa. 

 SR. CARLOS PRESTES – De mo cra cia é go ver nar em be ne fí -
cio da ma i o ria e não de uma mi no ria do mi nan te, opres so ra, ex plo ra do ra.

É o que ocor re na União So vié ti ca. 

Sr. To le do Piza – Mas é uma di ta du ra. (Tro cam-se apar tes.) 

 SR. CARLOS PRESTES – Peço li cen ça para ci tar da dos nu mé -
ri cos para que V. Exas ve jam se há ou não na União So vié ti ca go ver no em
be ne fí cio da ma i o ria, aqui lo a que cha ma mos de de mo cra cia. Em fins de
1914, a Rús sia cza ris ta pro du zia 20 mi lhões de pa res de cal ça dos, me ta de
dos qua is era ex por ta da. Quer di zer que o povo rus so não usa va cal ça do. O 
cam po nês pas sa va o in ver no com pa nos e fel tros en ro la dos nos pés, du ran -
te seis me ses. Não po dia re ti rá-los. Em 1934, em bo ra todo o peso da in -
dús tria ti ves se sido lan ça do so bre a in dús tria pe sa da,  1934 foi a pri me i ra
fase do pla no qüin qüe nal, exe cu ta do em qua tro anos ape nas, para cons tru ir 
as ba ses do so ci a lis mo, isto é, para de sen vol ver a pro du ção de car vão, fer ro 
e pe tró leo, além da ele tri fi ca ção, que se con ti nu a va. Em 1934, re pi to, quan -
do o país co me ça va a dar aten ção à in dús tria, lá cha ma da de se cun dá ria,
isto é, de pro du tos para con su mo da mas sa po pu lar, já se pro du zia, em vez
dos 20 mi lhões de 1913/1914, me ta de dos qua is era ex por ta do, 120 mi -
lhões de pa res de cal ça dos, e não se ex por ta va um só par! Ape sar dis so,
todo o mun do gri ta va, por que não pos su ía cal ça do. Quer isso di zer que a
mas sa cam po ne sa, des cal ça, mi se rá vel, al can ça va um novo ní vel de vida. É
evi den te que esse ní vel não po dia su bir da no i te para o dia, idên ti co ao de
um gran de país ca pi ta lis ta, que há pou cos anos ti nha dez mi lhões de de so -
cu pa dos e che ga ram mes mo a qua tor ze mi lhões! Ago ra no mês de abril, se -
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gun do da dos di vul ga dos, de acor do com os pró pri os ór gãos ofi ci a is dos
Esta dos Uni dos, há ali de qua tro a seis mi lhões de de so cu pa dos. Isto é o
ca pi ta lis mo. É a con cen tra ção da ri que za, cada vez ma i or nas mãos de uma
mi no ria, para que a gran de ma i o ria cada vez mais se pro le ta ri ze. Essa, a
mar cha dos Esta dos Uni dos. Enquan to lá a si tu a ção das gran des mas sas é
cada vez pior, na União So vié ti ca é cada vez me lhor. 

Sr. Glicério Alves – E até hoje os rus sos não têm cal ça dos. Os
sol da dos rus sos che ga ram à Itá lia des cal ços, con for me ouvi de ofi ci al da 
FEB. É ain da mi se rá vel a si tu a ção da Rús sia. 

SR. CARLOS PRESTES – Mas ven ce ram o na zis mo e sus -
ten ta ram seu go ver no. V. Exª com pre en de que numa cri se da que la na tu -
re za, se o go ver no não con tas se com o apo io po pu lar, te ria ca í do ime -
di a ta men te. Isso é evi den te. Era, aliás, o que o mun do ca pi ta lis ta es pe ra -
va, acre di tan do na cam pa nha men ti ro sa que se pro pa la va por toda par te. 
Em Ge ne bra, não sei se ain da há, exis tia um cen tro de pro pa gan da con -
tra a União So vié ti ca. A po lí cia do Dis tri to Fe de ral tra du zia e dis tri bu ía
toda aque la pro pa gan da que vi nha de Ge ne bra. E mu i tas pes so as ho nes -
tas, pes so as de boa-fé, mas que não têm bas tan te vi gi lân cia e se de i xam
le var pe las cam pa nhas de di fa ma ção con tra a União So vié ti ca, acre di tam 
em to das es sas ca lú ni as e men ti ras ori un das de um cen tro de pro pa gan -
da, em vez de ob ser var as mag ní fi cas pro vas de vi gor já da das pela
URSS.

Sr. Hermes Lima – V. Exª per de rá o tem po se qui ser in for -
mar-nos a res pe i to do que é e do que não é a Rús sia, por que quem lê já
sabe e quem não lê não sabe... (Pal mas.) 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – A Rús sia não é uma de mo cra cia, por que 
lá não há li ber da de. Não há li ber da de de opi nião, não há res pe i to à dig ni -
da de da pes soa hu ma na, não há par ti dos di fe ren tes do par ti do do mi nan te. 
De mo cra cia não é o par ti do úni co. 

Sr. Her mes Lima – V. Exª não foi à tri bu na para di zer à Assem -
bléia o que é a Rús sia. Os Cons ti tu in tes in sis tem em que V. Exª seja pro -
fes sor de Rús sia. Meu apar te não deve ser in ter pre ta do no sen ti do em que
to mou o no bre Sr. Se na dor Ha mil ton No gue i ra. 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Ace i to a ex pli ca ção, mas, no co me ço,
to dos en ten de mos da que la ma ne i ra. 
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Sr. Her mes Lima – Não é pos sí vel num dis cur so par la men tar,
tra tan do-se de cer to e de ter mi na do as sun to de in te res se na ci o nal, le var-se
o ora dor a fa lar so bre a ques tão do re gi me rus so, para di zer que a Rús sia 
seja isto, aqui lo, aqui lo ou tro. (Riso.) 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – A ma té ria con fun de-se com o re gi me
rus so. Daí a ra zão de ser do de ba te. 

Sr. Hermes Lima – O ora dor está es cla re cen do pa la vras pro -
nun ci a das por V. Exª, e, por tan to, o de ba te ge ne ra li za do so bre a Rús sia
não adi an ta. 

Sr. Ata li ba No gue i ra – As pa la vras do ora dor ver sa ram so bre a
Rús sia. 

Sr. Di o clé cio Du ar te – É a pri me i ra par te do dis cur so. 

Sr. Ata li ba No gue i ra – O ora dor está se guin do mu i to bem, por -
que co nhe ce a Rús sia e a está de fen den do. 

Sr. Di o clé cio Du ar te – Num país de 170 mi lhões de ha bi tan tes,
o Par ti do Co mu nis ta con ta ape nas com dois mi lhões, o que quer di zer
que não tem ma i o ria. 

SR. CAR LOS PRES TES – Na Rús sia, na prá ti ca, não há di fe -
ren ça en tre co mu nis tas e não-co mu nis tas.

O Par ti do Co mu nis ta, hoje, não tem so men te dois mi lhões.
Deve ter qua tro ou cin co mi lhões, de acor do com os úl ti mos da dos que
tive oca sião de ler nos jor na is. 

Na União So vié ti ca, ago ra mes mo, por oca sião das ele i ções
para o Par la men to, não hou ve di fe ren ça en tre co mu nis tas e não-co mu -
nis tas. O Par ti do Co mu nis ta é a van guar da es cla re ci da da clas se ope rá -
ria. 

Por isso a de no mi na ção de van guar da dos ho mens mais es cla -
re ci dos, que con tam com o apo io da opi nião pú bli ca. 

Qu an to a ha ver um só par ti do... 

SR. DIOCLÉCIO DUARTE – So men te os co mu nis tas go -
zam do pri vi lé gio das po si ções no go ver no. 

SR. CARLOS PRESTES – Não há pri vi lé gi os. Ago ra mes mo,
para o Su pre mo So vi e te foi ele i ta gran de quan ti da de – se não a ma i o ria,
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não te nho da dos – de não co mu nis tas; uns e ou tros são mem bros do
Par la men to. 

Ser mem bro do par ti do é um peso mu i to sé rio nos om bros
dos co mu nis tas. 

Tive oca sião de as sis tir, na União So vié ti ca, às cha ma das de pu -
ra ções do par ti do. Ima gi ne-se o que é a for ta le za mo ral de um par ti do
que pode pas sar por uma de pu ra ção des sa na tu re za. Com pre en de-se que
esse par ti do está su je i to a re ce ber em suas fi le i ras os car re i ris tas, isto é,
ho mens que es tão sem pre com o par ti do do po der. Na Rús sia tam bém
acon te ce isso; daí a de pu ra ção, fe i ta da se guin te for ma: em uma fá bri ca,
onde exis te cé lu la do par ti do, apa re ce a co mis são de de pu ra ção pe ran te a
as sem bléia am pla, de to dos os ope rá ri os. Cada mem bro do par ti do é cha -
ma do à tri bu na, um a um, e tem de de fen der sua po si ção nos úl ti mos
anos. Qu al quer pes soa ou ope rá rio o de fen de ou o ata ca, e os ele men tos
da mas sa, jus ta men te os não-co mu nis tas, são os que mais de fen dem a pu -
re za do par ti do, por que di zem: “Esse não pode ser mem bro do Par ti do
Co mu nis ta, não está à al tu ra, não é bom com pa nhe i ro; tem tais e qua is
de fe i tos.” É en tão ex pul so do par ti do pela von ta de da mas sa. Ser mem -
bro de um par ti do des sa na tu re za não é ter pri vi lé gio; é ter en car gos mu i -
to gran des, por que o pos to en vol ve res pon sa bi li da de tre men da. 

Sr. Dio clé cio Duarte – Ve ri fi quei que V. Exª, quan do se re fe riu 
à guer ra de li ber ta ção na ci o nal e lem brou o mo vi men to che fi a do por
Le nine, se es que ceu que ele se apo i ou no im pe ri a lis mo ger mâ ni co. 

SR. CARLOS PRESTES – Ve lha ca lú nia, que foi com ple ta -
men te des men ti da na épo ca e, de po is, com do cu men tos. 

Sr. Dio clé cio Duarte – Mas com ba teu a de mo cra cia ins ta la da na
Rús sia por Ke rensky. Era um go ver no de mo crá ti co. 

SR. CARLOS PRESTES – Por que Ke rensky caiu? Por que
foi con tra a von ta de do povo rus so, que de se ja va paz e que ria ter ra. Ke -
rensky caiu por que de se ja va con ti nu ar a guer ra, li ga do que es ta va aos
ban cos fran ce ses e in gle ses, que ex plo ra vam o povo rus so. Ke rensky
caiu quan do deu or dem para re i ni ci ar a guer ra no front, não es tan do o
exér ci to rus so em con di ções bé li cas e con tra a von ta de po pu lar, que exi -
gia paz e ter ra. Qu a is eram as pa la vras do Par ti do Co mu nis ta na que la
épo ca? “Ter ra e paz”. Com es sas pa la vras, os sol da dos se le van ta ram no 
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front e não con ti nu a ram a guer ra. Ke rensky caiu não por ca u sa dos
co mu nis tas, mas por que de se ja va fa zer uma guer ra im pe ri a lis ta, e o
povo rus so não a que ria. 

Sr. Dio clé cio Duarte – E por que o go ver no ale mão per mi tiu a
pas sa gem pelo ter ri tó rio do trem blin da do que con du zia Lenine.

SR. CARLOS PRESTES – Com ou sem Lenine, a re vo lu ção
se pro ces sa ria; os ho mens sur gem com os acon te ci men tos his tó ri cos. 

 Sr. Dio clé cio Duarte – São re al men te os acon te ci men tos his tó -
ri cos que o de ter mi nam. 

 SR. CARLOS PRESTES – Di a ri a men te os jor na is pe dem
meu fu zi la men to; mas isso não im por ta, por que ja ma is pre ten di ficar para 
se men te. Para cada co mu nis ta que mor re, sur gem mi lha res. 

Sr. Ata li ba No gue i ra – V. Exª re fe riu-se a par ti dos da Rús sia.
De se ja va que me dis ses se quan tos exis tem? A de mo cra cia per mi te que
haja um só? 

Sr. Tri fi no Cor re ia – Peço aos ilus tres Re pre sen tan tes per mi tam 
que o ora dor res pon da a cada um dos apar tes. Assim não é pos sí vel. 

Sr. Hermes Lima – Qu e i ra des cul par-me, mas foi o ora dor quem 
in ven tou a sa ba ti na a que es ta mos as sis tin do. 

SR. CARLOS PRESTES – Agra de ço a V. Exª dar-me a
pa ten te. 

Sr. Pre si den te, nós, mar xis tas, te mos con ce i to pró prio bas tan te
di fe ren te do da bur gue sia, não só a res pe i to do Esta do como de par ti do
po lí ti co. 

Sr. Ata li ba No gue i ra – Qu an to ao do Esta do, pe di rei li cen ça
para, de po is, fa zer ou tra per gun ta. 

 SR. CARLOS PRESTES – Nos so con ce i to de par ti do po lí ti co é
que este visa lu tar pe los in te res ses de uma clas se ou de uma ca ma da so ci al. 

A bur gue sia, como se sabe e é evi den te em nos sa ter ra, está di -
vi di da em ca ma das di fe ren tes des de a pe que na bur gue sia, po bre, pa u pér -
ri ma. Essa já se está pro le ta ri zan do, dia a dia, com a in fla ção. É quem
mais está sen tin do a in fla ção, pois, para man ter seu ní vel de vida, se vê
obri ga da a fa zer em prés ti mos, a em pe nhar sua úl ti ma jóia. Ama nhã es ta rá 
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com ple ta men te pro le ta ri za da, por que mais nada pos su i rá. Seus in te res ses
são in te i ra men te di ver sos dos da gran de bur gue sia, li ga da aos po de ro sos
ban que i ros, aos trus tes, aos mo no pó li os es tran ge i ros. Exis tem, tam bém,
os gran des pro pri e tá ri os de ter ras, que são dis tin tos do pe que no cam po -
nês, que é o pe que no bur guês por que tem ide o lo gia bur gue sa na es pe ran -
ça de um dia pas sar de ex plo ra do a ex plo ra dor. 

Nes sas con di ções, num país ca pi ta lis ta, a bur gue sia está na -
tu ral men te di vi di da em uma sé rie de par ti dos, por que os in te res ses são
di fe ren tes. São di ver sas as ca ma das da bur gue sia, e para cada uma de las
exis te um par ti do po lí ti co. 

Em nos sa ter ra nem isso ain da exis te, pois não há tra di ção de
par ti dos po lí ti cos. Eles são agru pa men tos que se for mam às vés pe ras de 
ele i ções, des fa zem-se de po is, re u nin do-se no va men te e to man do as pec to
di fe ren te. Em ge ral, dois gru pos: os que es tão no po der e os que que rem 
o po der. Os que eram de um par ti do pas sam para ou tro. Enfim, não
exis te a tra di ção de par ti dos que se ob ser va em ou tros pa í ses, como na
Fran ça, com o Ra di cal So ci a lis ta, o Li be ral, o Con ser va dor, de acor do
com as di ver sas ca ma das da bur gue sia. 

Mas isso acon te ce no pro le ta ri a do? Não. O pro le ta ri a do é a clas -
se que, pela sua si tu a ção de ex plo ra da, tem ne ces si da de de es tar uni da para
a re i vin di ca ção de seus di re i tos pos ter ga dos, para a re vo lu ção so ci a lis ta.
Por que a mar cha do ca pi ta lis mo para o so ci a lis mo não foi in ven ta da por
Marx. Não fo mos nós que a cri a mos: é fa ta li da de his tó ri ca. O ca pi ta lis mo
leva ine xo ra vel men te ao so ci a lis mo, as sim como a es cra vi dão le vou ao fe u -
da lis mo, e o fe u da lis mo ao ca pi ta lis mo – o ca pi ta lis mo le va rá ao so ci a lis mo, 
mais dia me nos dia. Até há pou co era hi pó te se, mas ago ra é re a li da de. 

O pro le ta ri a do é uma clas se uni da por ex ce lên cia. Se o pro le -
ta ri a do se apre sen tar di vi di do, pode-se es tar cer to de que é a bur gue sia
que está pro cu ran do in flu en ciá-lo, em de fe sa dos in te res ses des sa mes ma
bur gue sia. 

Na União So vié ti ca, onde exis te o so ci a lis mo, não há mais
que uma clas se. Lá não há base eco nô mi ca nem so ci al para exis tên cia de 
ou tro par ti do. E des de que não há base eco nô mi ca e so ci al, como sur gir 
ou tro par ti do? 

 Sr. Pereira da Silva – V. Exª con fes sa que não há li ber da de
na Rús sia. Lá exis te so men te um par ti do – o Co mu nis ta. 
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Sr. Ata li ba No gue i ra – Per gun tei a V. Exª se po dia ha ver ou tro
par ti do na Rús sia. Não há e não pode ha ver. Como con clu são, V. Exª
há de che gar, mar xis ta que é, ao de sa pa re ci men to do Esta do. É esse,
en tão, o ide al? E o de sa pa re ci men to do Esta do não é, na hi pó te se do
Bra sil, a ne ga ção da pá tria bra si le i ra? 

SR. CARLOS PRESTES – Por ob sé quio. Esta é uma par te
mu i to in te res san te, e já foi ci ta da des ta tri bu na... 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Isso não nos in te res sa ab so lu ta men te. 

 SR. CARLOS PRESTES – Para mim to dos os cons ti tu in tes
são igua is, com ex ce ção de mu i to pou cos. 

 Sr. Pereira da Silva – Não nos in te res sa a si tu a ção po lí ti ca da
Rús sia. O que de se ja mos é cri ar am bi en te fa vo rá vel à de mo cra cia no
Bra sil. 

 SR. CARLOS PRESTES – So mos de opi nião que mar cha mos 
para o so ci a lis mo. Do pon to de vis ta ma te ri a lis ta his tó ri co, o Esta do
ten de a de sa pa re cer. Mar cha mos para o go ver no das co i sas, quer di zer,
sim ples men te para a ad mi nis tra ção eco nô mi ca, a pro du ção e a dis tri bu i -
ção. Nada mais. Pode ser uma tese er ra da, mas em ciên cia só se pro va o 
erro com a ex pe ri men ta ção. 

Sr. Ata li ba No gue i ra – A ciên cia pro vou que o Esta do é de ori -
gem na tu ral. A na tu re za é que mos tra ao ho mem que tem de vi ver no
gru po so ci al. 

SR. CARLOS PRESTES – Dis cor do. Por isso, dis se, de iní cio,
que tí nha mos um con ce i to di fe ren te so bre o Es ta do. Para nós, Es ta do
não é mais do que um ins tru men to de do mi na ção de clas ses. 

Sr. Ata li ba No gue i ra – Para mim, não. 

SR. CARLOS PRESTES – No re gi me bur guês ca pi ta lis ta,
que é o Es ta do? É o apa re lho de do mi na ção de clas ses. 

Sr. Ata li ba No gue i ra – Den tro da ciên cia po lí ti ca, o Esta do é a
or ga ni za ção de um povo, num ter ri tó rio de ter mi na do, sob po der su pre mo,
para a re a li za ção dos fins pró pri os da vida so ci al. O Esta do, por tan to, 
não pode de sa pa re cer. 
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SR. CARLOS PRESTES – A esta con cep ção de V. Exª con -
tes to com a mi nha con cep ção mar xis ta do Es ta do. Nos sas di ver gên ci as,
Sr. De pu ta do, são pro fun das, são fi lo só fi cas. 

Sr. Luiz Vi a na – V. Exas fa lam lín guas di fe ren tes. 

Sr. Ata li ba No gue i ra – Exa to, e para se dis cu tir é pre ci so, pelo
me nos, ter um vo ca bu lá rio. O nos so é di fe ren te. Meu con ce i to de Esta do 
é mu i to di fe ren te. 

SR. CARLOS PRESTES – O ilus tre De pu ta do tem toda ra zão. 
Não so mos nós, co mu nis tas, que pro vo ca mos, nes te mo men to, 

em nos sa pá tria, num mo men to tão di fí cil, tão de li ca do, em que é ne ces -
sá rio, sem dú vi da, re sol ver os mais gra ves pro ble mas de nos so povo; não
so mos nós, co mu nis tas, que pro vo ca mos dis cus sões, nem di vi sões ide o ló -
gi cas e fi lo só fi cas. Pelo con trá rio. Di ze mos que so mos bra si le i ros, que es -
ta mos fa zen do po lí ti ca do Bra sil; nada te mos a ver com a Rús sia ou com
a União So vié ti ca. São os pro vo ca do res que nos obri gam às dis cus sões
ide o ló gi cas ou fi lo só fi cas. Hoje, no Bra sil, é ne ces sá rio re sol ver os pro ble -
mas do mo men to, que aí es tão, se ri ís si mos, e que in te res sam ao pro gres -
so, ao bem-es tar e ao fu tu ro de nos sa pá tria. Esses pro ble mas não po dem 
ser re sol vi dos nem por um ho mem ge ni al, so zi nho, nem por um par ti do
po lí ti co, ou por uma clas se so ci al. São pro ble mas que exi gem a união de
to dos os bra si le i ros pa tri o tas. E nin guém mais in sus pe i to do que nós para 
fa lar as sim, por que nós, mar xis tas, con si de ra mos a so ci e da de di vi di da em
clas se. As clas ses não fo ram in ven ta das por Marx. E, ha ven do clas ses so -
ci a is, elas se dis tin guem pela pos se dos me i os de pro du ção: uma que tem
es ses me i os e ou tra que os não pos sui. Isso, for ço sa men te, leva à luta de
clas ses, ine vi tá vel na so ci e da de ca pi ta lis ta. Não so mos nós que cri a mos
isso, mas os que es tão a ser vi ço do ca pi ta lis mo. De se ja mos o so ci a lis mo,
cer tos, se gu ros, por que é con vic ção pro fun da, por que é ver da de ci en tí fi ca
que o ca pi ta lis mo leva ine xo ra vel men te ao so ci a lis mo. Nós, co mu nis tas,
não lu ta mos hoje pelo so ci a lis mo no Bra sil.

Não é esse nos so pro gra ma. Não é essa nos sa po si ção. 
Nós, co mu nis tas do Bra sil, lu ta mos para li qui dar todo o atra so

do nos so povo. 
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Sr. Pe re i ra da Sil va – O que nos in te res sa é a re a li da de bra -
si le i ra e tam bém o de ver, que to dos te mos, de de fen der nos sa so be -
ra nia. 

SR. CARLOS PRESTES – Em do cu men to que es cre vi, ain da 
na pri são, e foi pu bli ca do, dis se que nos so povo, nos so pro le ta ri a do so fre
mu i to mais do atra so nes te País, por essa si tu a ção de mi sé ria, por essa
in dús tria mi se rá vel, ri dí cu la, que te mos, por essa si tu a ção de pe nú ria em 
que vi vem as mas sas do cam po, ex plo ra das, ain da, pe los ves tí gi os fe u da is, 
evi den tes nas re don de zas das ci da des. 

Sr. Pe re i ra da Sil va – A si tu a ção de pa u pe ris mo é uni ver sal.
V. Exª o sabe. Os gran des pa í ses tam bém se de ba tem com esse pro ble ma.
Se as sim é, por que não os de ve mos ter? 

SR. CARLOS PRESTES – Como ia di zen do, o pro le ta ri a do
so fre mu i to mais des se atra so, des sa mi sé ria, do que da pró pria ex plo ra -
ção ca pi ta lis ta. Por tan to, lu ta mos pela li qui da ção des ses res tos fe u da is,
des se atra so, pela so lu ção do pro ble ma da ter ra. 

Te mos 20 mi lhões de bra si le i ros que cons ti tu em fa tor nulo
em nos sa vida eco nô mi ca: nada pro du zem e nada con so mem do que é
pro du zi do, por que cu i dam de plan tar ex clu si va men te o ne ces sá rio para
co mer. Cum pre-nos tra zer es ses 20 mi lhões de in di ví du os para a nos sa
so ci e da de, para am pli ar, para cri ar nos so mer ca do in ter no, para fa zer
nos sa in dús tria cres cer. Por que não de ve mos for mar pla nos de in dus tri a li -
za ção se não te mos mer ca do onde co lo car os pro du tos. A in dús tria de
te ci dos que aí te mos, essa mi se rá vel in dús tria, em 1939, em que si tu a ção 
es ta va? De su per pro du ção, tra ba lhan do três dias por se ma na, por que
não ti nha para quem ven der, e, no en tan to, o País es ta va e está nu, e a
mi sé ria do cam po é co nhe ci da. 

Ne ces sá rio é que o bra si le i ro pa tri o ta, seja ope rá rio ou pa -
trão, cam po nês ou fa zen de i ro, ca tó li co, pro tes tan te, es pí ri ta ou ateu,
te nha a ide o lo gia ou a cren ça que ti ver, re sol va este pro ble ma sem
de mo ra. 

Mas re sol ver como? Não fa zen do re vo lu ções so ci a lis tas. Mas
rom pen do com es ses res tos do fe u da lis mo, para dar im pul so novo ao
ca pi ta lis mo. Sou so ci a lis ta, mas es tou con ven ci do de que é por meio do
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de sen vol vi men to rá pi do, de ci si vo, do ca pi ta lis mo no Bra sil, que mais
de pres sa che ga re mos ao so ci a lis mo. 

Já não se tra ta ago ra da Rús sia, do so ci a lis mo, mas de so lu ci o -
nar o pro ble ma bra si le i ro, ele var o pa drão de vida do nos so povo, dar
ter ra aos cam po ne ses, cri ar a in dús tria pe sa da, de sen vol ver toda a in dús -
tria do País. Isto é que é im pres cin dí vel, e, para isso, não é mis ter ser
co mu nis ta. To dos os pa tri o tas de vem unir-se, por quan to têm obri ga ção
de se da rem as mãos e mar char jun tos. 

Não fo mos nós que cri a mos ques tões re li gi o sas, ide o ló gi cas e
de clas ses. Qu e re mos ca mi nhar com to dos; es ta mos dis pos tos a isso.
Res pe i ta mos as idéi as alhe i as, as cren ças de to dos e só pe di mos que res -
pe i tem as nos sas, que nos per mi tam se ja mos ho mens li vres, quer di zer,
não nos obri guem a si len ci ar a res pe i to da qui lo que pen sa mos, mas que
nos seja lí ci to afir mar com co ra gem e con vic ção como ho mens dig nos
aqui lo que pen sa mos seja cer to e jus to. Os ho mens po dem ga nhar-se
uns aos ou tros pela dis cus são, pela ar gu men ta ção, não pela for ça ou pela 
vi o lên cia. As idéi as não se ar ran cam pela for ça. 

Sr. Pe re i ra da Sil va – V. Exª sus ten ta a tese de que o ca pi ta lis -
mo é ne ces sá rio no Bra sil, para se che gar ao so ci a lis mo. 

SR. CARLOS PRESTES – Fi cou pro va do isto ago ra mes mo
no Bra sil: du ran te dez anos meu nome foi si len ci a do por or dem do DIP
e ne nhum jor nal po dia pu bli car algo so bre a mi nha pes soa. Em ju lho de 
1943 mi nha mãe fa le ceu. Meu ad vo ga do, Dr. So bral Pin to, quis di vul gar 
o fato, in se rin do no Jor nal do Commer cio pe que na nota. Foi per mi ti do o
re gis tro, po rém, com a con di ção de que não se dis ses se que era a mãe
de Luiz Car los Pres tes. 

De que vale toda essa opres são, de que va le ram es ses nove
anos de per se gui ção, es ses vin te e três anos de vida clan des ti na do
Par ti do Co mu nis ta, se em dez me ses de vida le gal, du ran te o ano de
1945, esse par ti do pro gre diu ra pi da men te e pas sou, de um par ti do clan -
des ti no de 3 a 4.000 mem bros, para um par ti do com mais de 100.000
e le vou às ur nas 600.000 vo tos nas úl ti mas ele i ções? 

É um ca mi nho er ra do pre ten der afas tar pela for ça e pela vi o -
lên cia as idéi as dos ho mens. 
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Esse não é o ca mi nho de ma i or in te res se para o nos so povo.
Esten de mos a mão a to dos; que re mos mar char com to dos para uma
po lí ti ca em be ne fí cio do nos so povo. 

Sr. Pe re i ra da Sil va – Mais li ber da de do que há no Bra sil, no
ter re no das idéi as, não é pos sí vel exis tir, em tem po al gum. V. Exª mes mo
sabe que, ten do so fri do pri são no re gi me di ta to ri al, se isso acon te ces se
na Rús sia, V. Exª tal vez não es ta ria de fen den do as suas idéi as aqui com
ple na li ber da de. 

SR. CARLOS PRESTES – Na Rús sia, eu se ria Ma re chal do
Exér ci to Ver me lho, se não ti ves se mor ri do na guer ra. Te nho esta ilu -
são, por que, como so ci a lis ta, es ta ria ao lado do Go ver no. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Não te mos ma i or in te res se pela pre ga ção 
rus só fi la, como tam bém não te mos in te res se pe los in tu i tos re a ci o ná ri os
con tra o par ti do de V. Exª. 

SR. CARLOS PRESTES – Que cha ma V. Exª “pre ga ção rus -
só fi la”? 

Sr. Au re li a no Le i te – Pre ga ção a fa vor da Rús sia. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Inqui e ta a to dos nós, de mo cra tas e
pa tri o tas e, par ti cu lar men te, a mim, pois, além do mais, sou mi li tar, o
se guin te: no caso de uma guer ra a que for ar ras ta do o Bra sil, por for ça
de obri ga ções in ter na ci o na is, cum prin do o Go ver no os dis po si ti vos
cons ti tu ci o na is e le ga is que re ge rão a de cla ra ção de guer ra, e no caso de
ser a Rús sia, nes sa guer ra, ad ver sá ria do Bra sil, o Se na dor Car los Pres tes 
e o Par ti do Co mu nis ta do Bra sil lu ta rão pela sua Pá tria ou ini ci a rão uma 
guer ra ci vil? Esta é a per gun ta em toda sua sim pli ci da de. 

SR. CARLOS PRESTES – A per gun ta de V. Exª é cap ci o sa.

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Não é nada cap ci o sa. Cap ci o so é o si lên -
cio de V. Exª. 

SR. CARLOS PRESTES – Vou res pon der. Va mos es cla -
re cer. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Está for mu la da por es cri to para V. Exª
res pon der. 
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Sr. Ne reu Ra mos – A per gun ta não é cap ci o sa; é de toda a
Na ção. 

SR. CARLOS PRESTES – Se nho res, por oca sião da sa ba ti na, 
o que se per gun tou e o que se dis se foi se, numa guer ra im pe ri a lis ta
con tra a União So vié ti ca e a que o Bra sil fos se ar ras ta do...

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – À in ter pre ta ção dada pelo Sr. Ha mil ton
No gue i ra, em seu dis cur so, das pa la vras de V. Exª li mi tou-se o ilus tre
ora dor a agra de cer a trans cri ção des sas mes mas pa la vras nos Ana is. Se,
por tan to, hou ve de tur pa ção, a cul pa é ex clu si va men te de V. Exª. 

SR. CARLOS PRESTES – A de cla ra ção da mi nha en tre vis ta
está re a fir ma da mu i tas ve zes. Nin guém mais pode ter dú vi da. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Se V. Exª res pon der à mi nha per gun ta,
for mu la da cla ra men te e por es cri to, e que já en tre guei a V. Exª na tri -
bu na, a Na ção fi ca rá tran qüi li za da. 

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª está mu i to ner vo so; te nha
um pou co de pa ciên cia. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Abso lu ta men te. Estou in te i ra men te
cal mo. 

SR. CARLOS PRESTES – Como re fe ria, Sr. Pre si den te, a
per gun ta for mu la da du ran te a sa ba ti na já foi re a fir ma da mu i tas ve zes. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Não é da sa ba ti na. A que que ro é essa.

SR. CARLOS PRESTES – E a res pos ta não po dia ser sur pre -
sa para ne nhum ho mem mais ou me nos in for ma do em nos sa pá tria,
por que essa é a ati tu de dos co mu nis tas. Ago ra, o ilus tre re pre sen tan te
pelo Esta do da Ba hia faz uma per gun ta cap ci o sa. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Não é cap ci o sa; pelo con trá rio, é uma
per gun ta cla ra, que re quer res pos ta cla ra. 

SR. CARLOS PRESTES – Está cap ci o sa men te fe i ta. V. Exª
diz: a uma guer ra a que o Bra sil seja ar ras ta do, por for ça de obri ga ções
in ter na ci o na is. Ago ra, qual o go ver no que as su miu es sas obri ga ções in -
ter na ci o na is? A di ta du ra do Sr. Ge tú lio Var gas? V. Exª diz que não ace i ta
essa di ta du ra. 
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Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Não sei; não es tou a par dos tra ta dos
in ter na ci o na is. V. Exª deve res pon der à per gun ta com a cla re za que a
Na ção exi ge. 

Sr. Pa u lo Sa ra sa te – A per gun ta é uma tese. O ora dor deve res -
pon der em tese. 

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª te nha pa ciên cia de es pe rar 
por que os apar tes se su ce dem e não po dem ser to dos res pon di dos si mul -
ta ne a men te. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Digo res pe i ta dos dis po si ti vos cons ti tu ci o -
na is e le ga is, da Cons ti tu i ção que foi vo ta da pela Assem bléia! É o que
está na mi nha per gun ta. 

Sr. Her mes Lima – O no bre De pu ta do Ju ra ci Ma ga lhães con -
cor da rá na tu ral men te em que nes sa per gun ta fi gu re o caso da de cla ra ção 
de guer ra por go ver no le gi ti ma men te...

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – É o que ela diz. 

Sr. Her mes Lima – ... por que, se o go ver no não é le gi ti ma men -
te ele i to, não tem au to ri da de para de cla rar guer ra. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – É cla ro. Essa será ou tra per gun ta, que
ca be rá a V. Exª for mu lar. A mi nha é a que está em po der do ora dor. 

Sr. Her mes Lima  – A mim me pa re ce que a ex pres são “go ver -
no le gi ti ma men te ele i to” pre ci sa fi gu rar. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Peço ao no bre ora dor que a acres cen te à
mi nha per gun ta. 

Sr. Her mes Lima – Expli co: é ne ces sá rio acres cen tar, por que o
Sr. Ge tú lio Var gas, por exem plo, não era go ver no le gi ti ma men te ele i to, e,
não obs tan te, agiu por me i os le ga is e cons ti tu ci o na is. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Con ce do. Se V. Exª en ten de que “le gi ti -
ma men te ele i to” tor na rá mais cla ra a per gun ta, pode acres cen tar essa
ex pres são. O que pre ten do é cla re za. (Tro cam-se inú me ros apar tes en tre os
Srs. Re pre sen tan tes.) 

SR. PRESIDENTE – (Fa zen do soar os tím pa nos.) Aten ção!
Va mos ou vir o ora dor. 
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SR. CARLOS PRESTES – Sr. Pre si den te, res pon den do ao
no bre De pu ta do Ju ra ci Ma ga lhães, tive oca sião de di zer, e afir mo mais
uma vez, que a sua per gun ta é cap ci o sa. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Na opi nião de V. Exª. 

SR. CARLOS PRESTES – A essa per gun ta, con for me S. Exª
au to ri za, acres cen to: “le gi ti ma men te ele i to”. Antes de tra tar do caso da
Rús sia, para que o no bre re pre sen tan te veja como vou mais lon ge do
que S. Exª su põe, que ro sim ples men te de cla rar – re pe tin do o que já foi
dito em do cu men tos de meu par ti do, que in fe liz men te não te nho em
mãos, quan do da pu bli ca ção do Li vro Azul – que a ver da de é a se guin te:
por oca sião de ser co nhe ci do o Li vro Azul, nós, os co mu nis tas, que
fa ze mos po lí ti ca com ciên cia, po lí ti ca ci en tí fi ca – po dem jul gar mu i tos
dos que dis cor dam que a ciên cia mar xis ta é er ra da, po rém, para nós, é
ver da de i ra, é a úni ca ciên cia so ci al le gí ti ma –, para nós, re pi to, que
fa ze mos po lí ti ca não com sen ti men to nem com im pul sos, mas com a 
ca be ça, com a ra zão... 

Sr. Dio clé cio Du ar te – Re a lis ti ca men te. 
SR. CARLOS PRESTES – ... re a lis ti ca men te, ve ri fi can do

onde es tão os in te res ses do pro le ta ri a do e, por tan to, do povo, por que o
pro le ta ri a do é a ma i o ria da Na ção, o Li vro Azul é uma pro vo ca ção de
guer ra. Por que aqui lo que se diz no Li vro Azul, a res pe i to do Go ver no
Pe ron, é, evi den te men te, mu i to pou co, uni la te ral, por que so men te se re -
fe re a Pe ron, quan do qua se to dos os ou tros go ver nos da Amé ri ca La ti na 
fi ze ram o mes mo, isto é, com pra ram ar mas da Ale ma nha, in clu si ve o
Go ver no bra si le i ro. 

Sr. Pe re i ra da Sil va – Em tem po de paz. 

Sr. Do min gos Ve las co – Em tem po de guer ra. 

SR. CARLOS PRESTES – Embar cou já em tem po de guer ra.
Far rell e Pe ron tam bém o fi ze ram nas mes mas con di ções,

por que a Argen ti na não es ta va em guer ra com a Ale ma nha. 
Per gun ta mos en tão: Por que isso? Por que essa pre o cu pa ção

de Mr. Bra den e do De par ta men to de Esta do pela de mo cra cia ar gen ti na,
esse amor ex tra or di ná rio ao povo ar gen ti no e à de mo cra cia ar gen ti na?
Há mu i to de sus pe i to...
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Dos pa í ses la ti no-ame ri ca nos, a Argen ti na é o úl ti mo em que
o pre do mí nio do ca pi tal in glês ain da sub sis te; em to dos os ou tros, o
ca pi tal ian que já pre do mi na – é a ver da de. 

Ago ra, é o mo men to para o mais re a ci o ná rio ca pi tal ame ri ca no 
de sa lo jar da Amé ri ca La ti na o ca pi tal in glês. Quer di zer: o Li vro Azul
não é mais do que um dos ar gu men tos, mais uma acha que se joga na
fo gue i ra da guer ra im pe ri a lis ta en tre os in te res ses da Ingla ter ra e dos
Esta dos Uni dos, numa dis pu ta de mer ca dos, de ma té ri as-pri mas, dos
pró pri os mer ca dos de con su mo dos pro du tos ar gen ti nos, que são os
mes mos ame ri ca nos – tri go, mi lho e car nes. Os Esta dos Uni dos, os
ca pi ta is ame ri ca nos mais re a ci o ná ri os têm gran des in te res ses em cho que 
e, por isso, pro vo cam, que rem a guer ra à Argen ti na. 

Mas, com pre en de-se, os Esta dos Uni dos são uma gran de de -
mo cra cia, ain da não são um país fas cis ta. Po de rão ir ao fas cis mo, mas
ain da não fo ram. Ora, um go ver no ame ri ca no, o go ver no Tru man, não
con ven ce rá fa cil men te seu povo a fa zer guer ra à Argen ti na; mas se ria
mu i to mais fá cil ar ras tar os nor te-ame ri ca nos a apo i a rem ca ri do sa men te
o Bra sil numa guer ra des te País com a Argen ti na! 

Por isso, Se nho res, pro vo ca-se a guer ra en tre o Bra sil e a
Argen ti na, quer-se a rup tu ra de re la ções, pri me i ro pas so para o con -
fli to. 

Em do cu men to es cri to – de ci são da Co mis são Exe cu ti va do
Par ti do –, ti ve mos oca sião de afir mar que se ría mos con trá ri os a essa
guer ra, por que se tra ta ria de uma guer ra im pe ri a lis ta, que não ser vi ria
aos in te res ses do povo bra si le i ro, nem aos do povo ar gen ti no; que, se o
go ver no bra si le i ro, com pro me ti do cons ti tu ci o nal men te ou não, ar ras tas se
o País a um con fli to des sa na tu re za, nós o com ba te ría mos cer tos de que
as sim é que es ta ría mos lu tan do pe los in te res ses do nos so povo, que não
pode ser vir de car ne para ca nhão! 

É uma tese, uma opi nião dita e re di ta mu i tas ve zes. Mas os
Se nho res com pre en dam: é uma hi pó te se. Não cre io que ne nhum go ver no 
bra si le i ro seja ca paz de um cri me des ses, de ar ras tar o Bra sil a uma guer ra 
im pe ri a lis ta. 

Qual foi o in te res se do povo pa ra gua io ou do povo bo li vi a no
na Gu er ra do Cha co? Os in te res ses sa tis fe i tos fo ram os da Stan dard
Oil e da Ro yal Dutsch. Mas o povo pa ra gua io, que foi vi to ri o so, con ti -
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nua mi se rá vel, ex plo ra do por uma di ta du ra a ser vi ço do im pe ri a lis mo
ian que. 

É esta a si tu a ção, é este o re sul ta do de uma guer ra cri mi no sa,
con tra a qual nos le van ta re mos, por que, as sim, se ría mos pa tri o tas, e não
tra i do res, que ar ras tas sem o povo a uma luta des sa na tu re za. 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exª tem tan tas ve zes in sis ti do nes sa 
su pos ta guer ra com a Argen ti na que fi ca mos per ple xos, jul gan do mes mo
que o Par ti do Co mu nis ta a de se ja. 

SR. CARLOS PRESTES – O pe ri go é mu i to ma i or do que
V. Exª su põe. O pe ri go é imi nen te, Sr. Se na dor, o pe ri go é mu i to cla ro,
mu i to pró xi mo. O pe ri go, in fe liz men te, é mu i to gran de. 

Ain da ago ra sou be que ofi ci a is e sar gen tos nor te-ame ri ca nos
es tão ati van do a pre pa ra ção de ba ses aé re as cujo rit mo de cons tru ção
ha via di mi nu í do. São as ba ses aé re as de Por to Ale gre e San ta Maria. Lá
es tão es pe ci a lis tas ame ri ca nos ati van do a cons tru ção. Qu a is os ob je ti vos 
dis so? Só po dem ser os de uma guer ra, Sr. Se na dor, que o im pe ri a lis mo
ian que está pre pa ran do. (Tro cam-se nu me ro sos apar tes.) 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – V. Exª está fa zen do uma in tri ga in ter na -
ci o nal com a Argen ti na. Não é ver da de. Sou ofi ci al do Esta do-Ma i or e
ain da não tive co nhe ci men to dis so. Nós que so mos ofi ci a is do Exér ci to
sa be mos da res pon sa bi li da de que V. Exª está as su min do, por que o fato
não é ver da de i ro. 

SR. CARLOS PRESTES – Mes mo que ti ves se co nhe ci men to 
dis so, não po dia re ve lar a esta Casa. 

Sr. Luiz Vi a na  – Mas po dia fi car ca la do. 

Sr. Her mes Lima – V. Exª deve dar res pos ta ao De pu ta do Ju ra ci 
Ma ga lhães. V. Exª a tem em suas mãos: leia e res pon da. 

SR. CARLOS PRESTES – Não é ne ces sá rio res pon der. O
De pu ta do Ju ra ci Ma ga lhães é su fi ci en te men te in te li gen te para com -
pre en der o se guin te... 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – A voz de V. Exª é uma voz re a ci o ná ria.
Co nhe ço mu i to essa lin gua gem, por que tam bém tive de en fren tar o in -
te gra lis mo, cuja dou tri na se pa re ce mu i to bem com a de V. Exª. 
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SR. CARLOS PRESTES – …V. Exª é su fi ci en te men te in te li -
gen te para com pre en der o se guin te: no caso de uma guer ra com a Argen -
ti na – a mi nha res pos ta, im plí ci ta, é a mes ma que dei ao fi gu rar de ser o
Bra sil ar ras ta do a uma guer ra con tra a União So vié ti ca, guer ra que, do
nos so pon to de vis ta, só pode ser guer ra im pe ri a lis ta – se ría mos con tra
essa guer ra e lu ta ría mos da mes ma ma ne i ra con tra o go ver no que le vas -
se o País a uma guer ra des sa na tu re za. 

O Sr. Se na dor Ne reu Ra mos tam bém já teve mi nha res -
pos ta. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – V. Exª cri ou suas pre mis sas e fu giu das
mi nhas, com o ma i or pe sar para mim. 

Sr. Ge tú lio Mou ra – Se a Rús sia, no caso de uma guer ra en tre
os Esta dos Uni dos e a Argen ti na, fi cas se com os Esta dos Uni dos, qual
se ria a po si ção do Par ti do Co mu nis ta? 

SR. CARLOS PRESTES – Com Rús sia ou sem Rús sia, a nos sa 
po si ção se ria con tra a guer ra im pe ri a lis ta. 

SR. PRESIDENTE – Aten ção! O no bre ora dor dis põe ape nas 
de um quar to de hora para ter mi nar seu dis cur so. Peço, por tan to, aos
Srs. Re pre sen tan tes que evi tem in ter rom pê-lo, para que S. Exª pos sa
con clu ir suas con si de ra ções. 

Sr. Her mes Lima – Que di fi cul da de teve V. Exª, Sr. Luiz Car los 
Pres tes, em res pon der? 

Sr. Pa u lo Sa ra sa te – A per gun ta fica de pé, com ou sem a
Rús sia.

SR. CARLOS PRESTES – Já dei res pos ta ca bal à per gun ta a
que V. Exª se re fe re. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Se o Bra sil en trar em guer ra con tra os
Esta dos Uni dos V. Exª pe ga rá em ar mas con tra os Esta dos Uni dos? 

SR. CARLOS PRESTES – Não se tra ta de guer ra a fa vor ou
con tra os Esta dos Uni dos. Há guer ras im pe ri a lis tas, de in te res se dos
ban que i ros, e so mos con tra es sas guer ras, de qual quer ma ne i ra. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Essa in ter pre ta ção é que se ria cap ci o sa.
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Sr. Her mes Lima – Sr. Se na dor, o pro ble ma da guer ra im pe ri a -
lis ta está ter mi na do. As pa la vras de V. Exª ti ve ram, a meu ver, uma
in ter pre ta ção in jus ta. 

SR. CARLOS PRESTES – Ti ve ram in ter pre ta ção per ver sa,
mal in ten ci o na da. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Não de mi nha par te. 

SR. CARLOS PRESTES – Por par te de V. Exª tam bém. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Já de cla rei que não. V. Exª quer, en tão,
pe ne trar na mi nha cons ciên cia? De se ja ria ape nas res pos ta cla ra. 

SR. CARLOS PRESTES – Digo-o em vir tu de da ma ne i ra por 
que V. Exª faz a per gun ta. A uma cri an ça de co lé gio pode sub me ter-se
uma per gun ta, para ser res pon di da por pa la vras. Mas não se dá uma
pa la vra de res pos ta a uma per gun ta cap ci o sa. É ne ces sá ria pré via
ex pla na ção, para que o con te ú do da per gun ta seja des mas ca ra do e a
res pos ta bem dada. Não sou ne nhum in gê nuo para cair nas per gun tas
cap ci o sas de V. Exª. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Cap ci o sas para V. Exª, mas não para a
Assem bléia, nem para a Na ção. 

SR. CARLOS PRESTES – Já de cla rei que con de na mos uma 
guer ra con tra a Argen ti na, como con tra a União So vié ti ca, por que a
esse con fli to só po de ría mos ser ar ras ta dos por po tên ci as ca pi ta lis tas,
em luta por seus in te res ses, e so mos con trá ri os a qual quer guer ra des sa 
na tu re za.

Sr. Luiz Vi a na – Pa re ce-me que a ques tão está ape nas mal
pos ta. Den tro de uma de mo cra cia, de ór gãos de fi ni dos, res pon sá ve is,
ne nhum ho mem pode jul gar se uma guer ra é ou não im pe ri a lis ta. Esse
di re i to cabe ao Par la men to. 

SR. CARLOS PRESTES – Então, V. Exª re cla ma um país
de es cra vos, de ho mens que não têm ca be ça para pen sar, por que
qual quer ci da dão, até o úl ti mo dos ope rá ri os, tem di re i to de ra ci o ci -
nar, de mos trar que o Go ver no é tra i dor, que con tra ria os in te res ses
na ci o na is e, por isso, pre ci sa ser com ba ti do. Esse o di re i to de qual -
quer ci da dão. 
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Sr. Luiz Vi a na – O País tem par la men to. Aliás, te mos de es -
pe rar o caso con cre to para de ci dir. 

Sr. Ata li ba No gue i ra – Não se tra ta de go ver no. Quem deve
de cla rar a guer ra é o Par la men to. É co i sa di fe ren te. É o povo, re u ni do,
na pes soa de seus re pre sen tan tes. Esta mos pres su pon do uma de mo cra -
cia, e não um go ver no au to crá ti co. 

SR. CARLOS PRESTES – Sa be mos o que é o Par la men to.
V. Exas, aqui nes ta Casa, já apo i a ram a Car ta de 37, uma car ta fas cis ta,
con tra a von ta de da Na ção, ten tan do le ga li zá-la. 

Então, os ho mens que es tão lá fora, sen do con trá ri os a essa
Car ta, vão ca lar a boca e ace i tá-la, só por que esta Assem bléia a apo i ou e
ace i tou? Se ria co var de quem fi zes se isso. 

Sr. Ata li ba No gue i ra – Isso é que é a de mo cra cia em seu fun -
ci o na men to. 

Sr. Lino Ma cha do – A quem ca be ria, no mo men to, a res pon -
sa bi li da de de de cla rar a guer ra? No caso de con fli to com a Rús sia,
nes te ins tan te, V. Exª fi ca ria com a Rús sia ou com o Bra sil? Este o
pon to. 

Sr. Ata li ba No gue i ra – O Po der Le gis la ti vo é que deve de cla rar
a guer ra. Ele re pre sen ta, ou não, a von ta de do povo? 

SR. CARLOS PRESTES – O Po der Le gis la ti vo é ele i to pelo
povo, mas V. Exª sabe o que é ele i ção em nos sa ter ra? V. Exª tem mu i ta 
con fi an ça nela? 

Sr. Ata li ba No gue i ra – Então V. Exª con de na a de mo cra cia no
Bra sil. Ela não de ve ria exis tir em nos sa ter ra. 

Sr. Di o clé cio Du ar te – De mo cra cia é o re gi me da ma i o ria. 

SR. CARLOS PRESTES – Nin guém mais do que nós tem
de mons tra do, nes ta Assem bléia, que que re mos a de ci são pelo voto e
nos sub me te mos à de li be ra ção da ma i o ria. Apre sen ta mos nos sas idéi as,
apre sen ta mos nos sos ar gu men tos, dis cu ti mos, de fen den do nos sos pon tos 
de vis ta, mas aca ta mos o ve re dic tum da ma i o ria. 

Sr. Luiz Vi a na  – É a ver da de. 
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Sr. Ge tú lio Mou ra – Como iria, en tão, V. Exª fi car con tra o Bra sil,
na hi pó te se des sa guer ra, se a apo i as se a ma i o ria? 

SR. CARLOS PRESTES – Mas há cer tos mo men tos na vida
de um povo e na de um ho mem em que as con se qüên ci as de um ato são 
tão gra ves para esse povo ou para esse ho mem que não po de mos nos
sub me ter à von ta de da ma i o ria. 

Sr. Ge tú lio Mou ra – Então, se ria a anar quia; não es ta do or ga ni -
za do. 

SR. CARLOS PRESTES – Pre fe rí vel fi car com a mi no ria do
que com a ma i o ria, na cer te za de esta es tar er ra da, até por que a mi no ria
ama nhã po de rá ser ma i o ria e sa be rá ar ras tar a ma i o ria equi vo ca da le va da 
por uma pre pa ra ção ide o ló gi ca para a guer ra. To dos sa bem o que foi o
cli ma de pre pa ra ção da guer ra em 14. Ro ger Mar tin Du Gard des cre veu
bem o que foi aque le cli ma nas vés pe ras de ju lho de 1914, quan do o
pro le ta ri a do, nos seus gran des con gres sos so ci a lis tas, de cla ra ra que ante
a guer ra im pe ri a lis ta fa ria gre ve ge ral. E, por que os ver da de i ros lí de res
do pro le ta ri a do não apo i a ram a guer ra nas vés pe ras da sua de cla ra ção,
cri ou-se na Fran ça o am bi en te da guer ra de ner vos, ex plo ran do o cha u -
vi nis mo, o sen ti men to pa trió ti co, que le vou ao as sas si na to de Ja u rés,
para con se guir ar ras tar o Par ti do So ci a lis ta à guer ra im pe ri a lis ta. 

SR. PRESIDENTE – Lem bro ao no bre re pre sen tan te que o
tem po de que dis põe e tam bém a hora da ses são es tão a ter mi nar. V. Exª
fa lou por duas ho ras, por que, além de V. Exª, se acha vam ins cri tos três
ora do res de sua ban ca da, que lhe ce de ram a pa la vra. Cada ora dor pode
fa lar por meia hora. Fal ta um mi nu to para es go tar-se o tem po de V. Exª
e tam bém o da ses são. 

SR. CARLOS PRESTES – So li ci to a pror ro ga ção da ses são
por mais meia hora. 

SR. PRESIDENTE – Todo o tem po de que V. Exª dis pu nha
para fa lar foi es go ta do. 

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª po de ria des con tar das duas 
ho ras que fa lei, o tem po con su mi do nos apar tes. 

Sr. Car los Ma rig hel la – Sr. Pre si den te, está so bre a mesa um
re que ri men to de pror ro ga ção da ses são por meia hora. 
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SR. PRESIDENTE – O ora dor já es go tou todo o tem po de
que dis pu nha para fa lar. Pos so su ge rir, já que a no bre ban ca da co mu -
nis ta não to mou a ini ci a ti va, que se ins cre va mais um ora dor e ceda sua 
pa la vra, a fim de que S. Exª pos sa con clu ir o seu dis cur so, per ma ne cen do
na tri bu na por mais meia hora. 

Sr. Ma u rí cio Gra bo is – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção e 
cedo a pa la vra ao Sr. Car los Pres tes. 

SR. PRESIDENTE – Vou sub me ter ao voto da Assem bléia o 
re que ri men to para que seja pror ro ga da a ses são por meia hora, as si na do
pelo Sr. Jor ge Ama do e ou tros. 

Os se nho res que o apro vam que i ram le van tar-se. (Pa u sa.) 
Apro va do. 
Con ti nua com a pa la vra o Sr. Car los Pres tes. 
SR. CARLOS PRESTES – Srs. re pre sen tan tes, per mi tam-me

pros se guir, ten tan do re su mir mi nhas con si de ra ções, para que pos sa ter -
mi nar mi nha ora ção na meia hora que me res ta. 

A ce le u ma e o de ba te sur gi ram após a le i tu ra, que fiz, da car ta 
do ilus tre mé di co, Dr. Sér gio Go mes, em que S. Exª se so li da ri za in te -
gral men te com o nos so pon to de vis ta. Li aque la car ta, por que se tra ta va 
de um ho mem que não é co mu nis ta, de uma fa mí lia ca tó li ca, e ten do re -
la ções ín ti mas com o pró prio Bri ga de i ro Edu ar do Go mes. Se ci tei o
nome do Bri ga de i ro Edu ar do Go mes foi jus ta men te por que es tou con -
ven ci do de que de fen do um pon to de vis ta pa trió ti co. O de po i men to de 
pes soa li ga da ao ilus tre mi li tar dá-nos a cer te za de que se tra ta de pa tri o -
tis mo, por que, por mais que te nha dis cor da do po li ti ca men te do Bri ga -
de i ro Edu ar do Go mes, fui seu co le ga, e co nhe ço os seus ele va dos sen -
ti men tos cí vi cos. 

Po de mos di ver gir, ter idéi as di fe ren tes em di ver sos pro ble mas;
no do mí nio fi lo só fi co, es ta mos em pon tos di a me tral men te opos tos; mas
é um pa tri o ta, que res pe i to e te nho a cer te za de que, por sua vez, ele me 
co nhe ce bas tan te para me res pe i tar. 

Após a le i tu ra da car ta do Dr. Sér gio Go mes, que ro mos trar
aos Srs. re pre sen tan tes que a mi nha po si ção, a do au tor da car ta cujo
nome não es tou au to ri za do a ci tar e a do da ou tra que li, não é po si ção
de tra i ção. 
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Re pe te-se mu i to, nos dias de hoje, a pa la vra “tra i dor”. Tra i -
do res – sa be mo-lo bem – são to dos os re vo lu ci o ná ri os ven ci dos. Tra i do res
fo ram Ti ra den tes, o Frei Ca ne ca. A po si ção dos con trá ri os às guer ras im -
pe ri a lis tas está de acor do com as tra di ções do nos so povo. São as tra di -
ções já re gis tra das na Car ta de 91 e, pos te ri or men te, na de 34. 

A Cons ti tu i ção de 1891 diz, no seu ar ti go 88: 
“Os Esta dos Uni dos do Bra sil em caso al gum se em -

pe nha rão em guer ra de con quis ta, di re ta ou in di re ta men te,
por si ou em ali an ça com ou tra na ção.”
Esse ar ti go foi con fir ma do na Car ta de 34, com mais um dis -

po si ti vo so bre ar bi tra men to: 

“Art. 4º  O Bra sil só de cla ra rá guer ra se não cou ber ou
ma lo grar-se o re cur so do ar bi tra men to; e não se em pe nha rá
ja ma is em guer ra de con quis ta, di re ta ou in di re ta men te, por si 
ou em ali an ça com ou tra na ção.”

Quer di zer, ser con tra a guer ra im pe ri a lis ta é ser con tra a
guer ra de con quis ta, por quan to guer ra im pe ri a lis ta é guer ra de con quis ta 
de mer ca dos, de fon tes de ma té ri as-pri mas.

O im pe ri a lis mo – e para isso é ne ces sá rio com pre en der bem
o que seja im pe ri a lis mo – é, para nós mar xis tas, a úl ti ma eta pa do ca pi -
ta lis mo. O ca pi ta lis mo evo lu iu; em de ter mi na da épo ca de sua evo lu ção, 
foi re vo lu ci o ná rio. Que foi, se não ca pi ta lis mo re vo lu ci o ná rio, o da que la
ad mi rá vel bur gue sia fran ce sa que fez a Re vo lu ção de 1789? 

Mais tar de, o ca pi ta lis mo tor nou-se pro gres sis ta, na luta pe los
mer ca dos para co lo ca ção dos pro du tos de sua in dús tria, lu tan do pela in -
de pen dên cia dos po vos. O ca pi ta lis mo in glês aju dou a in de pen dên cia do
Bra sil. Àque la épo ca, o ca pi ta lis mo lu tou pela li ber ta ção, pela aber tu ra dos 
por tos do Bra sil, acon se lhan do D. João a to mar essa me di da e, pos te ri or -
men te, con tri bu in do para a pró pria in de pen dên cia da nos sa pá tria. Assim
fez, por que a esse ca pi ta lis mo in te res sa vam a aber tu ra dos por tos e a in -
de pen dên cia, a fim de en con trar mer ca dos para ex pan são das suas in dús -
tri as. Não se tra ta va de ca pi ta lis mo fi nan ce i ro, por que este ain da não exis -
tia, não es ta va con cen tra do em ban cos, trus tes, mo no pó li os e car téis. Essa 
eta pa do ca pi ta lis mo é mais mo der na: vem de 1860 a 1870. O ca pi ta lis mo 
fi nan ce i ro co me çou, en tão, a do mi nar o mun do ca pi ta lis ta. 
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Sa be mos, hoje, que o in dus tri al mu i tas ve zes tem gran des lu -
cros. De que va lem, po rém, es ses lu cros se es tão pre sos a em prés ti mos
nos gran des ban cos? 

Quem ga nha, qua se sem pre, não é o in dus tri al, mas o ban -
que i ro; é este quem re ti ra, por meio do in dus tri al, mais-va lia do ope rá -
rio que tra ba lha. Quer di zer, o ca pi ta lis mo evo lu iu e che gou a essa eta -
pa su pe ri or que é a do im pe ri a lis mo. O ca pi tal fi nan ce i ro, pre ci san do de 
apli ca ção, bus ca apli ca ção onde? Nas co lô ni as, nos pa í ses po ten ci al men te
ri cos, mas, na ver da de, fra cos, para ex plo rar seus po vos, por meio de em -
prés ti mos, ser vi ços pú bli cos, fun da ção de em pre sas, que au fe rem lu cros
fa bu lo sos, que são en vi a dos para o es tran ge i ro. É as sim o pró prio san gue
dos po vos ca na li za dos para o ex te ri or. Des sa for ma os po vos não po dem 
pro gre dir. 

O ca pi ta lis ta, que tem lu cros em nos sa pá tria, aqui deve
apli cá-los. Mas os lu cros da Light, o ano pas sa do – cer ca de
Cr$500.000.000,00 –, fo ram para fora do país. E esse di nhe i ro, se fi cas se 
no Bra sil, não cons ti tu i ria fa tor de pro gres so, ca paz de au men tar a nos sa 
in dus tri a li za ção e con cor rer para o bem-es tar do povo? 

Sr. Gli cé rio Alves – Per gun ta ria se o fato de a Rús sia do mi nar
po vos vi zi nhos não é im pe ri a lis mo... 

SR. CARLOS PRESTES – Na União So vié ti ca não há trus tes,
mo no pó li os, ca pi tal fi nan ce i ro apli ca do na ex plo ra ção dos po vos co lo -
ni a is. A União So vié ti ca não tem co lô ni as nem ex plo ra po vos. Ke mal
Pa chá, para con se guir a li ber ta ção da Tur quia, a que país re cor reu a fim
de pro mo ver a in dus tri a li za ção de sua ter ra? À União So vié ti ca, da qual
ob te ve ma qui ná rio, téc ni cos, di nhe i ro sem ju ros. 

Sr. Dio clé cio Du ar te  – Não será im pe ri a lis mo eco nô mi co o que
a Rús sia quer fa zer com o Irã?... 

SR. CARLOS PRESTES – Qu an to à ques tão do Irã, quan do
há pou cos dias a ela se re fe riu o Sr. Aman do Fon tes, tive en se jo de
pe dir a S. Exª es pe ras se mais um pou co; e já os jor na is de hoje no ti ci am 
que a União So vié ti ca re ti rou suas tro pas da que le país. 

Sr. Dio clé cio Du ar te – Por que os an glo-ame ri ca nos o exi gi ram. 
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SR. CARLOS PRESTES – A Ingla ter ra tem base per to do
Ira que, que é es pé cie de co lô nia sua. For ças in gle sas mar cha vam em
di re ção a Baku, na fron te i ra so vié ti ca, onde se acham os cen tros pe tro lí -
fe ros mais im por tan tes da Rús sia, e o go ver no so vié ti co ti nha de de fen -
der seus in te res ses. 

Ao co gi tar de im pe ri a lis mo, que ro ci tar pa la vras de Le ni ne,
de fi nin do-o. A obra de Le ni ne foi es cri ta na base de au to res bur gue ses,
como Hob son Impe ri a lis mo, 1902 e o li vro do gran de so ci a lis ta Ru dolf
Hil fer ding O Ca pi tal Fi nan ce i ro, não co mu nis ta, que não evo lu iu para o
mar xis mo, so bre o ca pi tal fi nan ce i ro. Ba se a do nes sas obras foi que Le ni -
ne fez esta sín te se ad mi rá vel: 

“A par ti cu la ri da de es sen ci al do ca pi ta lis mo mo der no
con sis te na do mi na ção das as so ci a ções mo no po lis tas dos
gran des em pre sá ri os. Tais mo no pó li os ad qui rem a má xi ma
so li dez quan do re ú nem em suas mãos to das as fon tes de ma -
té ri as-pri mas, e já vi mos com que fu ror os gru pos in ter na ci o -
na is de ca pi ta lis tas di ri gem seus es for ços no sen ti do de ar -
re ba tar ao ad ver sá rio toda a pos si bi li da de de com pe ti ção, de
açam bar car, por exem plo, as ter ras que con têm mi ne ral de
fer ro, das ja zi das pe tro lí fe ras, etc. A pos se de co lô ni as é a úni ca 
ma ne i ra de ga ran tir, de for ma com ple ta, o êxi to do mo no pó lio 
con tra to das as con tin gên ci as da luta com o ad ver sá rio, sem
ex clu ir o caso de que o ad ver sá rio de se je de fen der-se por
meio de uma lei so bre o mo no pó lio de Esta do. Qu an to mais
adi an ta do o de sen vol vi men to do ca pi ta lis mo, quan to mais
agu da é a in su fi ciên cia de ma té ri as-pri mas, quan to mais dura é 
a com pe ti ção e a bus ca de fon tes de ma té ri as-pri mas em todo 
o mun do, tan to mais en car ni ça da é a luta pela aqui si ção de
co lô ni as.” (Le ni ne, Impe ri a lis mo, eta pa su pe ri or do ca pi ta lis mo.
Obras es co lhi das, v. 2, p. 399, Edi to ri al do Esta do – Moscou, 
1939.)
Isso que é, de fato, im pe ri a lis mo. 
É con tra esse im pe ri a lis mo, con tra a guer ra em be ne fí cio de

mo no pó li os e trus tes que lu ta re mos sem pre. Mu i tas pes so as po de rão
equi vo car-se, le va das, sem dú vi da, pela pa i xão pa trió ti ca, mas ex plo ra das 
pela im pren sa paga pe los co fres do im pe ri a lis mo. Não so mos nós, co -
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mu nis tas, que te mos a gran de im pren sa: esta se en con tra nas mãos dos
gran des ban que i ros. São os ban que i ros das gran des po tên ci as que pre -
pa ram o am bi en te psi co ló gi co para a guer ra, ar ras tan do à luta pa tri o tas
sin ce ros, ho nes tos, que só de po is, na pro va da pró pria guer ra, vão des -
co brir o erro tre men do, co me ti do, mu i ta vez, após te rem in sul ta do e
cha ma do de tra i do res quan tos ad ver ti ram ser aque la guer ra di ri gi da con tra 
os in te res ses da pá tria. 

Para mos trar, ain da mais, o que é o im pe ri a lis mo, e evi den ci ar
que não há ra zão para esta ce le u ma, que há nis so in di ca ção de fal ta de
in for ma ções ou o não-co nhe ci men to do que seja guer ra im pe ri a lis ta, ci -
ta rei pa la vras do gran de im pe ri a lis ta Ce cil Rho des, fa mo so co lo ni za dor
in glês, o qual, já em 1895, em pa les tra com jor na lis ta seu ami go, ti nha
oca sião de pro fe rir pa la vras bem ca rac te rís ti cas da au dá cia e do ci nis mo
de tais do mi na do res. 

“Ontem es ti ve no East-End lon dri no (ba ir ro ope rá rio) e
as sis ti a uma as sem bléia de sem-tra ba lho. Ao ou vir, em tal re u -
nião, dis cur sos exal ta dos cuja nota do mi nan te era: pão! pão! e
ao re fle tir, quan do vol ta va a casa, so bre o que ou vi ra, con ven -
ci-me, mais que nun ca, da im por tân cia do im pe ri a lis mo... 

Estou in ti ma men te per su a di do de que mi nha idéia re -
pre sen ta a so lu ção do pro ble ma so ci al, a sa ber: para sal var os
40 mi lhões de ha bi tan tes do Re i no Uni do de uma guer ra ci vil
fu nes ta, nós, os po lí ti cos co lo ni a is, de ve mos do mi nar no vos
ter ri tó ri os para ne les co lo car o ex ces so de po pu la ção, para en -
con trar no vos mer ca dos nos qua is co lo car os pro du tos de
nos sas fá bri cas e de nos sas mi nas. O im pé rio, dis se-o sem pre, 
é uma ques tão de es tô ma go. Se não que re is a guer ra ci vil, de -
ve is con ver ter-vos em im pe ri a lis tas.” (Le ni ne, ob. cit., p. 396.)

Nos dias de hoje, qual a lin gua gem de Chur chill se não a mes ma?
E, além dis so, Füller, mi li tar in glês, gran de es pe ci a lis ta e téc ni co 

em guer ra, é quem diz, com o ma i or ci nis mo, que a sa í da para a cri se
eco nô mi ca das gran des na ções im pe ri a lis tas é a guer ra, não só por que
de ter mi na a in ten si fi ca ção da in dús tria, tra ba lho, por tan to, para o pro le -
ta ri a do, como cria um te a tro onde pos sam mor rer quan tos so bram para
o mer ca do de bra ços. Tal a tese cí ni ca que já se de fen de pela im pren sa.
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Isto foi pu bli ca do num ór gão de ma nu fa tu re i ros de ar ma men tos nos
Esta dos Uni dos. 

Sr. Cam pos Ver gal – V. Exª per mi te um apar te? Sou fun da men -
tal men te con trá rio à guer ra. Sem pre ace i tei que os con fli tos ar ma dos se
ba se i am em ex plo ra ções. Fa zem-se guer ras pela con quis ta de mer ca dos
co mer ci a is. Ne nhum povo é fa vo rá vel à guer ra. Enten do, como V. Exª,
que os ca pi ta lis tas ar ras tam os pa í ses à luta e, mu i tos de les, para ven der
suas ar mas e mu ni ções, a fim de os po vos se ma ta rem. As con se qüên ci as
da guer ra são, sem pre, a mi sé ria, a pe nú ria, a de gra da ção so ci al. Te nho,
por tan to, a cer te za de que, den tro de cada país, para evi tar a guer ra – o
ma i or de to dos os ma les – deve-se aler tar a cons ciên cia na ci o nal con tra
os ex plo ra do res. 

SR. CARLOS PRESTES – Te mos con vic ção sin ce ra de que
fa ze mos isso: des per tar a na ção e os pró pri os go ver nan tes; por que nin -
guém mais do que nós de se ja apo i ar o go ver no, se ele qui ser, re al men te
– e acre di ta mos que o que i ra – re a li zar uma po lí ti ca con tra a guer ra.
De se ja mos apo i ar o go ver no, e di ze mos com toda a fran que za que, se,
por aca so, nos le var a uma guer ra im pe ri a lis ta, es ta re mos con tra o
Go ver no. Essa, a nos sa afir ma ção. 

Assim, o apar te do no bre De pu ta do vem con fir mar a opi nião 
de que mi nhas de cla ra ções não po di am pro du zir essa ce le u ma, essa gri -
ta ria, esse coro de in sul tos de toda or dem, que, in fe liz men te, vi e ram até
den tro da Assem bléia. Por que essa é uma ve lha po si ção dos co mu nis tas, 
po si ção re a fir ma da mu i tas ve zes por nós. 

Que há por trás des sas pa la vras? Que pro vo cou a ce le u ma?
Por que esta sé rie de pro vo ca ções, es ses ata ques pes so a is, es ses in sul tos,
essa cam pa nha an ti co mu nis ta dos dias de hoje? Eles sur gi ri am com as
mi nhas pa la vras ou sem as mi nhas pa la vras, de qual quer ma ne i ra, com
qual quer pre te xto, por que esse é o mé to do usa do pe los im pe ri a lis tas no
mo men to que vi ve mos no mun do e em nos sa pá tria: é a pre pa ra ção
para a guer ra. E nos ar ran jos para a guer ra é mis ter cri ar o am bi en te,
pre pa rar, psi co lo gi ca men te, o povo para a luta, li qui dar a de mo cra cia,
ta par a boca dos ho mens com co ra gem de fa lar o que pen sam e di zer as 
ver da des dos ho mens que não se aco var dam quan do jul gam ser pre ci so
di zer, como eu dis se, aque las pa la vras. 
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Na hora atu al, tais pro vo ca ções, tais ata ques pes so a is sur gi ri am
de qual quer for ma. Pa la vras como aque las eu as pro nun ci ei mu i tas ve zes, 
pou cas se ma nas an tes e mu i tos me ses pas sa dos tam bém. Nós, co mu -
nis tas, se gui mos sem pre o exem plo de Le ni ne co nhe ci do de to dos, o
exem plo de Karl Li ebeck necht, já aqui ci ta do, esta tar de. 

O que há, por tan to – re pi to –, é um sis te ma or ga ni za do de
pro vo ca ção e pre pa ra ção psi co ló gi ca para a guer ra. É dis to que se tra ta.
E essa pre pa ra ção, Srs. Re pre sen tan tes, tem sem pre um cen tro di re tor:
bas ta acom pa nhar os jor na is bra si le i ros, os mais di ver sos, que se com -
ba tem uns aos ou tros, e ve ri fi car que eles em pre gam os mes mos ar gu -
men tos, qua se as mes mas pa la vras para ata car o co mu nis mo. O Cor re io
da Ma nhã, jor nal sis te ma ti ca men te con tra nós, e que foi sem pre an ti co -
mu nis ta, ago ra es cre veu la men tan do que o Par ti do Co mu nis ta te nha
uma di re ção ca paz de co me ter tan tos er ros. O Cor re io da Ma nhã está
com pena do par ti do. (Ri sos.) 

Por quê? Que de se ja ele? É a cam pa nha, Se nho res, para ten tar 
des mo ra li zar os di ri gen tes do Par ti do Co mu nis ta, é a pre vi são es tul ta
dos in te res sa dos em di vi dir o par ti do, que é um monolito que nin guém
con se gui rá di vi dir, par ti do que pôde re sis tir, du ran te 23 anos, a uma vida 
clan des ti na, de lu tas as mais ter rí ve is, que teve seus che fes tor tu ra dos e
per se gui dos, e aí está vivo, em pro gres so e cres ci men to! 

É a cam pa nha da pre pa ra ção para a guer ra. Para ela cha ma mos 
a aten ção de to dos os pa tri o tas. Pe di mos aos nos sos ma i o res ad ver sá ri os
que me di tem so bre a re a li da de bra si le i ra e con si de rem a que sé ri os
pe ri gos pro cu ram ar ras tar o nos so povo. 

Essa cam pa nha sur ge de vi do à si tu a ção in ter na ci o nal. É a
Ingla ter ra em cri se, são os Esta dos Uni dos em cri se; é o pres tí gio, cada
vez ma i or, da União So vié ti ca. E, além dis so, a cri se in ter na em nos sa
pá tria; são as di fi cul da des para re sol vê-las, são os res tos do fas cis mo que 
ain da vi vem no Bra sil e pro cu ram for çar o ho mem dig no e ho nes to que
é o Sr. Ge ne ral Eu ri co Du tra a uma po lí ti ca fal sa, con trária aos in te res -
ses do pró prio go ver no, por que con trá ria aos in te res ses na ci o na is. Por -
que não se es ma gam idéi as. Não é com po lí cia que se re sol ve o pro ble -
ma do pão re cla ma do pelo povo; não é pro cu ran do for çar o ope rá rio a
não fa zer gre ve que se ex tin gue o mal. 
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Cum pre aten der ao pro ble ma na ci o nal. E o go ver no, para
en fren tar a si tu a ção eco nô mi ca, mais do que nun ca ne ces si ta do apo io
do povo, da sua con fi an ça. Nós, co mu nis tas – tor no a sa li en tar –, que -
re mos apo i ar o go ver no, aju dá-lo, co la bo rar com ele na so lu ção dos
pro ble mas do país. Esta, Se nho res, a nos sa po si ção. 

É con tra a nos sa von ta de que ata ca mos o go ver no, po rém
te mos de nos de fen der, de de fen der a de mo cra cia. Não acha mos ou tro
ca mi nho se não este. 

Con tra as me di das re a ci o ná ri as do go ver no, den tro da lei,
sem pre pro tes ta re mos, em pre ga re mos to dos os re cur sos para re a gir;
mas aca ta mos as de ci sões do go ver no, acon se lha mos ao povo e ao pro -
le ta ri a do que res pe i te as de ci sões ofi ci a is. 

Os ele men tos re a ci o ná ri os pen sa vam, ain da há pou cos dias,
que era pos sí vel a guer ra. Di an te das ame a ças de guer ra, jul ga vam che -
ga do o mo men to de re al men te im plan tar uma di ta du ra em nos sa pá tria.
Já vi mos, po rém, que se equi vo ca ram. Essas pro vo ca ções não se rão as
úl ti mas; elas con ti nu a rão, e nós as es pe ra mos com se re ni da de, pron tos a 
en fren tar to dos os obs tá cu los, por que não te mos ilu sões, sa be mos que
ain da so mos mi no ria, que os ou tros par ti dos ain da são mais for tes, e, se
qui se rem es ma gar-nos, po de rão fazê-lo. Te mos, to da via, a cer te za de
que com tais vi o lên ci as não será li qui da do o co mu nis mo, por que o co -
mu nis mo sem pre exis ti rá en quan to hou ver ex plo ra do res e ex plo ra dos. 

Se nho res, exis te mais um fato agra van te, fato que é, in con tes -
ta vel men te, mu i to sig ni fi ca ti vo, em to das es sas pro vo ca ções an ti co mu -
nis tas, anti-so ci a is e an ti de mo cra tas: o da li qui da ção da de mo cra cia em
nos sa pá tria. Esse fato é a ten dên cia dos ele men tos mais re a ci o ná ri os
dos Esta dos Uni dos; e, no tem bem V. Exas – re fi ro-me aos ele men tos
mais re a ci o ná ri os dos Esta dos Uni dos, ao ca pi tal fi nan ce i ro mais re a ci o -
ná rio; não ao povo ame ri ca no, que é de mo cra ta, nem ao go ver no ame ri -
ca no, que ain da está sob a vi gi lân cia des se povo. Re fi ro-me – re pi to –
aos ele men tos mais re a ci o ná ri os do ca pi tal ame ri ca no, que que rem uma
sa í da guer re i ra para a si tu a ção da cri se em que se de ba tem. 

Bas ta aten tar para o que ocor re quan to às ba ses per ma nen tes
que pos su em pelo mun do in te i ro; ba ses mi li ta res, ba ses aé re as e ba ses
na va is. Até hoje, não fo ram aban do na das as ba ses ce di das a es ses
se nho res. E es sas ba ses fo ram ce di das por que se tra ta va da de fe sa de nos so 
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país em uma guer ra jus ta, em uma guer ra con tra o na zis mo. E elas de há 
mu i to de ve ri am ter sido aban do na das. Não co nhe ço, é cer to, as con di -
ções em que fo ram ce di das, mas o fato é que a guer ra ter mi nou há qua se
um ano e elas ain da não fo ram aban do na das! 

Sr. Ruy Alme i da – Su po nho es te ja V. Exª en ga na do quan to às
ba ses, pelo me nos as do Nor des te. Cre io que o go ver no já de cla rou
te rem sido de so cu pa das. 

SR. CARLOS PRESTES – O Sr. Bri ga de i ro Trom powsky
afir ma o con trá rio. 

SR. PRESIDENTE – Peço ao ilus tre ora dor in ter rom pa por
al guns ins tan tes suas con si de ra ções. 

SR. CARLOS PRESTES – Com pra zer, Sr. Pre si den te. 

SR. PRESIDENTE – Encon tra-se so bre a mesa re que ri men to
do Sr. Re pre sen tan te Cos ta Neto, no sen ti do de pror ro ga ção da ses são
por trin ta mi nu tos. 

Os Srs. Re pre sen tan tes que o apro vam que i ram con ser var-se
sen ta dos. (Pa u sa.) 

Foi apro va do. 
Con ti nua com a pa la vra o Sr. Re pre sen tan te Car los Pres tes. 

SR. CARLOS PRESTES – Sr. Pre si den te, mu i to em bo ra
apro va do o re que ri men to de pror ro ga ção da ses são, te rei a pa la vra cas -
sa da den tro de bre ve tem po. 

Sr. Cos ta Neto – Não tive o in tu i to, com o meu re que ri men to
de pror ro ga ção, de que fos se cas sa da a pa la vra a V. Exª, e peço ao Sr.
Pre si den te seja o re que ri men to sub me ti do à con si de ra ção da Casa, tão
logo es te ja es go ta do o tem po de que ain da dis põe o no bre Re pre sen tan te
do Dis tri to Fe de ral. 

SR. PRESIDENTE – Os re que ri men tos de pror ro ga ção são
su je i tos à de li be ra ção do ple ná rio an tes de ter mi nar o tem po da ses são,
e, no caso atu al, o re que ri men to já foi, até, apro va do. 

Sr. Cos ta Neto – Não tive o in tu i to – re pi to – de ver cas sa da a
pa la vra ao ilus tre Re pre sen tan te, Sr. Car los Pres tes. 
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SR. CARLOS PRESTES – Agra de ço a gen ti le za da de cla ra -
ção do no bre co le ga, e pen so, Sr. Pre si den te, que po de rei con clu ir meu
dis cur so. 

SR. PRESIDENTE – Lem bro ao ilus tre ora dor que dis põe,
ape nas, de cin co mi nu tos. 

SR. CARLOS PRESTES – Ter mi na rei, Sr. Pre si den te, afir -
man do. 

SR. PRESIDENTE – V. Exa pode fa lar no tem po des ti na do
ao De pu ta do Osval do Pa che co. 

SR. CARLOS PRESTES – Res pon do ao apar te do De pu ta do
Rui Alme i da e afir mo que o Bri ga de i ro Trom powsky diz o con trá rio de
Sua Exce lên cia. 

Sr. Rui Alme i da – Não afir mei nada; dis se ape nas que su pu nha 
e que po de ria tra zer in for ma ções con cre tas, ama nhã. 

SR. CARLOS PRESTES – Pen sa mos que es sas pro vo ca ções
guer re i ras ain da te nham mais esse ob je ti vo ocul to por par te – re pi to –,
não do povo ame ri ca no, nem do go ver no ame ri ca no, mas dos ele men -
tos mais re a ci o ná ri os do ca pi tal ian que, os qua is que rem for çar o go -
ver no a ter ba ses no mun do in te i ro, para aten der a seus fins. 

E são es ses mes mos ele men tos que hoje, por in ter mé dio de
seus agen tes, nos cha mam de tra i do res, com a boca che ia. Esses ele -
men tos são mu i to for tes e tudo vai de pen der ape nas da vi gi lân cia do
povo dos Esta dos Uni dos. Acre di to mu i to na for ça da de mo cra cia nes se 
país. Enquan to hou ver ali de mo cra cia, será di fí cil um go ver no fas cis ta
ven cer.

Re as se gu ro, Sr. Pre si den te, que par ti ci pam des sa cam pa nha de 
pro vo ca ção de guer ra, le van tan do ce le u ma em tor no de pa la vras sem pre 
pro fe ri das aqui por nós co mu nis tas, ele men tos como o Sr. Assis Cha -
te a u bri and, que em ju lho de 1944 afir ma va, ci ni ca men te, pelo seu jor nal
– e nin guém o cha mou de tra i dor a não ser, ao que eu sa i ba, pois es ta va
na pri são – uma ver são de que o Bri ga de i ro Edu ar do Go mes pro tes tou
con tra tais pa la vras, tex tu al men te o se guin te: 

“... Não de ve re mos, por tan to, cha mar mais as nos sas ba -
ses ae ro na va is de ba ses bra si le i ras, se não ba ses in te ra me ri ca -
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nas. E se res tri ções se im põem à ini ci a ti va na ci o nal das for -
ças ar ma das, ou tras tan tas de ve mos re co nhe cer à pró pria
idéia de so be ra nia. Já te nho su ge ri do na im pren sa ar gen ti na e
bra si le i ra a idéia da cri a ção de uma fra me work elás ti ca, ou seja,
de um apa re lho de su per so be ra nia, que es ta be le ça li mi tes às
so be ra ni as in di vi du a is de cada uma das nos sas res pec ti vas na -
ções, no ex clu si vo in te res se de las. Assim como ve mos hoje,
na guer ra, os Esta dos Uni dos cons tru in do ba ses em ter ri tó rio
da Grã-Bre ta nha e do Bra sil, urge nos ha bi tu ar mos na era da
paz a essa men ta li da de de in ter na ci o na li za ção das ar mas pre -
ven ti vas da guer ra.”

E por aí con ti nua. 

Sr. Gli cé rio Alves – Estra nhá vel é di zer V. Exª que fi ca ria ao
lado da Rús sia em de ter mi na das con di ções. O Sr. Cha te a u bri and usou
do mes mo di re i to, di zen do que as ba ses bra si le i ras não são mais do Bra sil.

SR. CARLOS PRESTES – No mo men to es tou fa lan do, não
da Rús sia, mas das ba ses ame ri ca nas. 

Sr. Gli cé rio Alves – É um ab sur do. Mas ama nhã V. Exª po de rá
di zer que o Bra sil tem ne ces si da de de ba ses rus sas. 

SR. CARLOS PRESTES – Nun ca sus ten tei a ne ces si da de de
ba ses rus sas no Bra sil, e aqui se sus ten ta a de ba ses ame ri ca nas. 

Sr. Gli cé rio Alves – V. Exª está ad mi tin do a hi pó te se de uma
guer ra en tre o Bra sil e a Rús sia. 

SR. CARLOS PRESTES – Não es tou tra tan do dis so. Estou
di zen do que, em tais con di ções, no en ten der do Sr. Assis Cha te a u bri and,
não de ve mos cha mar es sas ba ses na va is e aé re as de bra si le i ras, de ven do
ser aban do na da a idéia de in de pen dên cia do Bra sil, pois aque le jor na lis ta 
dá pre fe rên cia aos ban que i ros. Isto é o que está es cri to. 

Sr. Gli cé rio Alves – Não es tou de acor do com o Sr. Cha te a u -
bri and, mas V. Exª está sus ten tan do o di re i to de todo ho mem de fen der
os pon tos de vis ta que en ten da. 

SR. CARLOS PRESTES – Cer ta men te, e o Sr. Assis Cha te a u -
bri and pode sus ten tar es ses pon tos de vis ta. Não o im pe ço, as sim como 
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não de se jo nem que ro que seu jor nal seja fe cha do. Pelo con trá rio, ele
que con ti nue a se des mas ca rar, e a di zer ao povo o que na ver da de é.

Qu an to a esta ques tão de ba ses in te ra me ri ca nas já ti ve mos
oca sião de nos pro nun ci ar, quan do do pro je to de in ter ven ção nos ne gó -
ci os in ter nos de cada povo. A pro pos ta é do Mi nis tro Lar re ta, do Uru -
guai. So mos con trá ri os a essa in ter ven ção, por que sa be mos que de to dos
os pa í ses ame ri ca nos só um e úni co está em con di ções de tor nar efe ti va
essa in ter ven ção. Essas ba ses in te ra me ri ca nas são, no fim de tudo, ape nas
ame ri ca nas. 

Sr. Luiz Vi a na – V. Exª não deve es que cer e, es que cen do,
que ro que seja ano ta da a ati tu de dig na, cor re ta e pa trió ti ca que teve o
Bri ga de i ro Edu ar do Go mes a esse res pe i to. 

SR. CARLOS PRESTES – Co nhe ço ape nas ver sões acer ca
des sa ati tu de e de que, após esse ar ti go, do Sr. Assis Cha te a u bri and,
hou ve ma ni fes ta ção do Bri ga de i ro Edu ar do Go mes so bre o as sun to. 

Esse acor do para ba ses in te ra me ri ca nas, para a in ter ven ção,
para a guer ra, é se me lhan te à cé le bre fá bu la dos po tes de bar ro e de fer ro.

Sa be mos qua is se ri am, para nós, as con se qüên ci as de uma
ali an ça des sa na tu re za, em be ne fí cio dos gran des trus tes. 

Mas, di zia eu, não co nhe ço os tra ta dos, não sei em que con di -
ções o go ver no Ge tú lio Var gas ce deu es sas ba ses, sei, so men te, que, em
Cuba, ba ses fo ram ce di das sob a con di ção de que, seis me ses de po is de
ter mi na da a guer ra, se ri am aban do na das, pas san do às mãos do go ver no
cu ba no. No en tan to, o im pe ri a lis mo ian que con ti nua hoje ocu pan do
com seus sol da dos aque las ba ses e não pre ten de de for ma al gu ma aban -
do ná-las, pro cu ran do so fis mar, di zen do que não se tra ta de “seis me ses
de po is de ter mi na da a guer ra”, mas de “seis me ses de po is de as si na do o
tra ta do de paz”. 

Ain da hoje, che ga ram-me às mãos jor na is de Cuba, em que,
dis cu tin do-se essa tese im pe ri a lis ta, se diz: 

“Re cen te men te, um alto fun ci o ná rio da Chan ce la ria
cu ba na lan çou um pou co de luz nes te de li ca dís si mo as sun to, 
que é vi tal para a nos sa na ci o na li da de e a so be ra nia na ci o nal.
Acon te ce que os nor te-ame ri ca nos pro cu ram dar uma in ter -
pre ta ção ca pri cho sa, uni la te ral, aos tra ta dos. Afir mam eles
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que se com pro me te ram a en tre gar as ba ses mi li ta res seis me ses
de po is de fir ma dos os “tra ta dos de paz”, e não an tes. Isto quer 
di zer, fa lan do cla ro, que se a dis cus são, a ela bo ra ção e a as -
si na tu ra dos tra ta dos de paz com as na ções der ro ta das na
guer ra le var vin te anos, as tro pas dos Esta dos Uni dos per ma -
ne ce rão todo esse tem po em Cuba. 

A Chan ce la ria cu ba na não pode es tar de acor do com
essa in ter pre ta ção ian que, uni la te ral e in te res se i ra. As ma ni -
fes ta ções atri bu í das ao fun ci o ná rio cu ba no que fa lou à im -
pren sa no Pa lá cio Pre si den ci al, as sim per mi tem su por, Cuba
en ten de que já che gou a hora de se rem en tre gues ao nos so
Go ver no es sas ba ses, que os tra ta dos as si na dos es ta be le cem
que a en tre ga de ve ria fa zer-se, for ço sa men te, seis me ses de -
po is de ter mi na da a guer ra, e não seis me ses de po is da as si na -
tu ra de to dos os tra ta dos de paz.”

Se nho res, é essa a ex pe riên cia cu ba na, que nos deve cha mar a
aten ção; essa vi gi lân cia pa trió ti ca, que é ne ces sá ria. Nin guém mais do
que nós, co mu nis tas, apo i ou a con ces são das ba ses na va is e aé re as às
for ças ame ri ca nas para a luta con tra o im pe ri a lis mo na zis ta. So mos de
opi nião que te mos, no Exér ci to, Ma ri nha e Ae ro náu ti ca, téc ni cos su fi -
ci en tes para co man dar, di ri gir es sas ba ses; que não ha via ne ces si da de de 
to ma rem es sas ba ses o as pec to que in fe liz men te as su mi ram. Li as úl ti mas
no tí ci as de Be lém e Na tal, en vi a das por pes so as que, achan do-se nes sas
ca pi ta is, afir mam que pa re cia es ta rem mais em ter ra ame ri ca na do que
no Bra sil. 

Sr. Luiz Vi a na – Na Ba hia, an tes de ter mi na da a guer ra, já os
ame ri ca nos es ta vam se re ti ran do. 

SR. CARLOS PRESTES – O Bri ga de i ro Trom powsky, em
en tre vis ta de sá ba do a O Glo bo, con fir ma que ain da há ba ses em po der
dos ame ri ca nos. 

Sr. Rui Alme i da  – Eu me re fi ro às do Nor des te. 

SR. CARLOS PRESTES – Per fe i ta men te. Re fe re-se às ba ses
cons tru í das, pro cu ran do res pon der à ver são de que po dem pas sar a per -
ma nen te, e que esse é o pe ri go que nos ame a ça: 
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“As ba ses cons tru í das no nos so ter ri tó rio pe los ame ri -
ca nos já nos fo ram en tre gues, em sua ma i o ria, tais como as
de San ta Cruz, Espí ri to San to, Ba hia, Ma ce ió, Re ci fe, e, já em
par te, a de Na tal, a de Be lém, Ama pá e Ca ra pa çu.”

Estas, as pa la vras do Bri ga de i ro Trom powsky. Pes so as que vi a -
jam de avião, vin do de Be lém e Na tal, po dem con fir mar essa ver da de. 

Sr. Rui Alme i da – Bas ta a le i tu ra fe i ta por V. Exª. 
SR. CARLOS PRESTES – (Con ti nu an do a le i tu ra.) 

“Se ain da exis tem ame ri ca nos nes sas ba ses” – pro cu ra S. 
Exª jus ti fi car – “é por que o pró prio Bra sil tem ne ces si da de
des sa per ma nên cia por mais al gum tem po, pois não se ria
pos sí vel re ce ber-se um apa re lha men to de tal mon ta e tão
com ple xo sem pes so al de vi da men te ades tra do; re a fir mo: não
pas sa de in tri ga e de mera fan ta sia. 

Esta mos ain da re ce ben do as ba ses de ma ne i ra par ce la da, 
à me di da que pre pa ra mos pes so al em con di ções de ma ne jar
todo o seu me ca nis mo. Se fôs se mos re ce ber tudo de uma só
vez, o pre ju í zo se ria para nós mes mos.”

Con fes so que não con cor da mos com a jus ti fi ca ti va; pa re -
ce-nos algo alar man te, em de sa cor do com as tra di ções e o va lor da nos -
sa Ae ro náu ti ca. 

Diz o Bri ga de i ro Trom powsky que ain da não te mos pes so al
em con di ções de to mar con ta des sas ba ses. Nos sa Ae ro náu ti ca tem téc -
ni cos su fi ci en tes, e é im pos sí vel que, du ran te a guer ra, não ti vés se mos
tido oca sião de pre pa rá-los ao me nos para isso. 

Jul ga mos es sas de cla ra ções como com pro me te do ras e la men -
tá ve is para a Ae ro náu ti ca. E acres cen ta: 

“Essa base, dada a com ple xi da de do seu apa re lha men to,
está sen do en tre gue par ci al men te ao nos so país e so men te
pes so al de vi da men te ades tra do pode ocu pá-la. Re a fir mo: não
pas sa de in tri ga e de mera fan ta sia.” 

É essa a opi nião do Bri ga de i ro, de fen den do a tese de que os
ame ri ca nos ain da vão con ti nu ar nas ba ses al gum tem po, até que se pos -
sam pre pa rar téc ni cos. 
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Mas, como já tive oca sião de di zer esta tar de, nota-se no Rio
Gran de do Sul uma ati vi da de ma i or na cons tru ção de ba ses aé re as. Há
um gran de mo vi men to de ofi ci a is e in fe ri o res do Exér ci to ame ri ca no,
não só em San ta Ma ria como em Por to Ale gre; diz-se até que há pou cos 
dias ofi ci a is nor te-ame ri ca nos es ti ve ram fa zen do ma no bras em Ca cho e i ra.

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Nun ca ouvi fa lar nis so: ofi ci a is ame ri ca -
nos fa zen do ma no bras no Rio Gran de do Sul! 

SR. CARLOS PRESTES – Tal vez se tra te de mo vi men to de
qua dros. V. Exª não acre di ta? 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Não acre di to. Não te nho do cu men tos
que me per mi tam con tes tar essa afir ma ti va, mas, se V. Exª os pos sui,
es ti ma rei vê-los. 

SR. CARLOS PRESTES – Em as sun tos des sa na tu re za, é
mu i tas ve zes di fí cil in di car os no mes das pes so as que dão cer tas in for -
ma ções. Mas, se V. Exª de se ja, po de rei di zer al gu ma co i sa. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – É tão fan tás ti co, para um ofi ci al do Esta -
do-Ma i or, ou vir di zer que há ofi ci a is ame ri ca nos em ma no bras no Sul
do país, que não pos so acre di tar. 

Sr. Rui Alme i da – V. Exª de cla rou que ha via ati vi da des ma i o -
res no Sul. 

SR. CARLOS PRESTES – Na cons tru ção de ba ses aé re as. 

Sr. Rui Alme i da – Devo de cla rar a V. Exª que, há dois anos,
quan do fui à Argen ti na, tive opor tu ni da de de ve ri fi car que es sas ba ses já 
es ta vam em an da men to, já es ta vam há mu i to tem po em cons tru ção –
isso em ple no pe río do de guer ra. Isso se jus ti fi ca va, por que V. Exª sabe
que era in dis pen sá vel que fi zés se mos ba ses para a nos sa de fe sa. 

SR. CARLOS PRESTES – É mu i to pe ri go sa a exis tên cia de
sol da dos es tran ge i ros no solo de nos sa Pá tria. O ca pi ta lis mo re a ci o ná rio 
pas sa por mo men to mu i to de li ca do. V. Exª com pre en de o que é a cri se
eco nô mi ca nos Esta dos Uni dos. É mu i to sé ria. A cri se da Grã-Bre ta nha 
é igual men te mu i to sé ria. Os po vos co lo ni a is es tão lu tan do pela in de -
pen dên cia. Se os ho mens de ten dên cia de mo crá ti ca, tan to nos Esta dos
Uni dos como na Ingla ter ra, bus cam so lu ção pa cí fi ca, ca mi nho pa cí fi co
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para a sa í da des sa cri se, os ele men tos re a ci o ná ri os não que rem esse
ca mi nho, mas bus cam a sa í da pela guer ra. Para fazê-lo eles pre ci sam de
pon tos de apo io, de ba ses. Não é se não para isso que Fran co, Sa la zar e
ou tros di ta do res são con ser va dos na Eu ro pa: para a even tu a li da de de
uma so lu ção guer re i ra. Essas ba ses são fo gue i ras co ber tas de cin zas,
mas que qual quer Chur chill pode aba nar para ate ar fogo de novo. 

É esse o pe ri go que exis te do imperialismo nes te mo men to: 
ele está no solo na ci o nal. Os sol da dos que es tão no es tran ge i ro já de vi am
ter re gres sa do a seus pa í ses. A guer ra, des de maio do ano pas sa do, está
ter mi na da, e não há ra zão para que per ma ne çam nas re giões que ocu pam. 
Isso de acor do com o Tra ta do de Cuba – por que o bra si le i ro não
co nhe ço. O povo cu ba no pro tes ta con tra a ocu pa ção de suas ba ses. 

A ver da de é que há ne ces si da de dis so para se li qui dar a de mo -
cra cia. To dos sa bem que, para se le var um povo à guer ra, é ne ces sá rio
pre pa rá-lo psi co lo gi ca men te; e não é pos sí vel essa pre pa ra ção sem fa zer
ca lar a boca dos de mo cra tas. 

O pri me i ro pas so para pre pa rar a guer ra é li qui dar a de mo cra cia.

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Que diz V. Exª da Rús sia pre pa rar psi co -
lo gi ca men te o povo para uma guer ra, en quan to pro cu ra des tru ir a
re sis tên cia cí vi ca dos ou tros po vos? 

SR. CARLOS PRESTES – Per mi ta que não res pon da a seu
apar te. Esta mos tra tan do do povo bra si le i ro. Sabe V. Exª que o nos so
povo é con tra a guer ra e que, para pre pa rá-lo psi co lo gi ca men te para a
guer ra, é ne ces sá rio aca bar com a de mo cra cia. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – V. Exª está pre pa ran do o povo bra si le i ro
con tra a guer ra, para a qual se pre pa ra ra psi co lo gi ca men te os po vos. 

SR. CARLOS PRESTES – É pre ci so lu tar pela paz. É fun da -
men tal. 

V. Exª é pela ces são das ba ses, para que não se jam mais bra si -
le i ras? 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Não, Se nhor. Opi nei, na opor tu ni da de
jus ta, como o fez o Bri ga de i ro Edu ar do Go mes. O Bra sil não pre ci sa ria
ce der es sas ba ses aos Esta dos Uni dos, por que es tão a ser vi ço da de mo -
cra cia. 
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SR. CARLOS PRESTES – Então, V. Exª está co nos co na luta 
em prol da eva cu a ção das ba ses pe los sol da dos ame ri ca nos? 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Não es tou com V. Exª prin ci pal men te
por que não cre io que o Bra sil de i xe de em pre gar suas ba ses em de fe sa
da de mo cra cia, con tra qual quer to ta li ta ris mo. 

SR. CARLOS PRESTES – Ima gi ne-se se hou ves se to ta li ta -
ris mo no Bra sil – va mos ci tar um nome –, se o Sr. Ge tú lio Var gas con -
se guis se vol tar ao po der com uma di ta du ra. V. Exª está cer to de que
te ría mos de mo cra cia e não po de ría mos ser ar ras ta dos a uma guer ra im -
pe ri a lis ta? 

Sr. Rui Alme i da – Estra nhei o ar gu men to de V. Exas no que se 
re fe re à ces são de ba ses aos Esta dos Uni dos, por que dele usa va o
nipo-nazi-fas cis mo, quan do pro cu ra va im pe dir que o Bra sil fos se à
guer ra. E V. Exª, toda gen te o sabe, é co mu nis ta. 

SR. CARLOS PRESTES – Nada há que es tra nhar.
Du ran te a guer ra, os in te gra lis tas se opu nham à ces são das

ba ses, pois que  se des ti na vam a fa zer a guer ra ao na zis mo.
Ago ra, não con cor da mos nós com a  per ma nên cia das tro pas

ame ri ca nas em  nos so solo, em ba ses mi li ta res, para uma guer ra im pe ri a lis ta,
con tra o pro gres so e a de mo cra cia e a ser vi ço dos ban que i ros es tran -
ge i ros. 

A si tu a ção é di a me tral men te opos ta àque la, e como nós,
co mu nis tas, so mos di a me tral men te opos tos aos in te gra lis tas, na tu ral men te
esta po si ção.  

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – É téc ni ca que nem sem pre dá re sul ta do,
co lo car to dos os bra si le i ros, quan do ad ver sá ri os de V. Exª, numa cha ve
fas cis ta. 

SR. CARLOS PRESTES – Não es tou di zen do isso. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – A téc ni ca que V. Exas têm usa do é essa. 

SR. CARLOS PRESTES – Abso lu ta men te! Ain da não cha -
mei nin guém, aqui, de fas cis ta. Nós, co mu nis tas, ja ma is di vi di mos o
Bra sil em co mu nis tas e fas cis tas. Quem fa zia isso eram os in te gra lis tas;
os co mu nis tas, não. 
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Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Su por tei a lin gua gem in te gra lis ta e ago ra
su por to a lin gua gem de V. Exas. Nun ca vi co i sa tão pa re ci da. 

SR. CARLOS PRESTES – Os apar tes de V. Exª são mu i to
in te res san tes, mas pre ci so ter mi nar meu dis cur so, por que o tem po é
es cas so. 

Ve mos, Se nho res, nes ta cam pa nha, a pre pa ra ção ide o ló gi ca
para a guer ra, es con den do-se, atrás dela, o pro pó si to de li qui da ção da
de mo cra cia em nos sa pá tria, po den do ir até ao ex tre mo de per der mos,
in clu si ve, a nos sa so be ra nia. 

Essa cam pa nha an ti co mu nis ta deve in te res sar a to dos os de -
mo cra tas sin ce ros. A his tó ria do mun do in te i ro, nos úl ti mos anos, e
mes mo em nos sa pá tria, mos tra o que é uma cam pa nha an ti co mu nis ta.
Cam pa nha an ti co mu nis ta é, na ver da de, cam pa nha con tra a de mo cra cia. 
O pri me i ro pas so é a li qui da ção do Par ti do Co mu nis ta, por que é ele
que, re al men te, está jun to ao pro le ta ri a do, lu tan do com mais au dá cia.
Em se gui da, so frem to dos os de mo cra tas. O De pu ta do Her mes Lima
não era co mu nis ta; o De pu ta do Do min gos Ve las co, igual men te, nun ca
foi co mu nis ta. No en tan to, em nome de uma cam pa nha an ti co mu nis ta,
fo ram pre sos, pro ces sa dos, per de ram seus man da tos, etc. Por tan to, é
para a vi gi lân cia de mo crá ti ca, para de fen der a de mo cra cia, que aler ta mos
e cha ma mos a aten ção da Assem bléia, pe din do a to dos que com pre en -
dam o pe ri go tre men do de ca í rem na ilu são de que a cam pa nha é ape nas 
con tra o Par ti do Co mu nis ta. A pa la vra de or dem é a cam pa nha con tra o 
co mu nis mo, con tra a Rús sia, mas, na ver da de, a cam pa nha é con tra a
pró pria de mo cra cia. Nes se sen ti do, tem mu i ta ra zão o Se na dor Sr. Ha -
mil ton No gue i ra, cu jas pa la vras que ro re pe tir, por que fez S. Exª uma
sín te se, ex pon do, re al men te, a ver da de: 

“Nada mais que rem se não o fe cha men to do Par ti do Co -
mu nis ta, a cas sa ção dos di re i tos dos re pre sen tan tes co mu nis tas. 
Se as sis tís se mos, no atu al mo men to his tó ri co, a esse es pe tá -
cu lo, es ta ría mos di an te da mor te da de mo cra cia, por que a
li ber da de dos ou tros par ti dos es ta ria ame a ça da.”

Fo ram es tas as pa la vras pro nun ci a das pelo Sr. Ha mil ton
No gue i ra, pa la vras com as qua is es tou de in te i ro acor do, e que mos -
tram, po si ti va men te, a pers pec ti va pe ri go sa de uma luta de tal na tu re za. 

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 141



Então, qual é de fato – peço a aten ção dos Srs. Cons ti tu in tes
– a ori en ta ção de toda essa cam pa nha? 

A ori en ta ção da cam pa nha de di fa ma ção vi sou, em pri me i ro
lu gar, o Par ti do Co mu nis ta, sua li qui da ção, sua di vi são, pro cu ran do cin -
di-lo, com os ata ques a que me re fe ri, à di re ção do par ti do, a mim, e
pro cu ran do in tri gar-nos com os ele men tos ope rá ri os dos nos sos di ver sos
or ga nis mos. É, po rém, uma ilu são. 

Sr. Rui Alme i da  – V. Exª per mi te um apar te? 

SR. CARLOS PRESTES – Ain da on tem, pu bli ca ram os jor -
na is te le gra ma de San ta Ma ria, for ja do aqui, no Rio de Ja ne i ro, e em que 
se de cla ra que o Par ti do Co mu nis ta está cin di do e que os co mu nis tas só
fa zem dis cur sos. No en tan to, o que se pas sa em San ta Ma ria é jus ta -
men te o con trá rio. Ain da ago ra aca bo de re ce ber da que la ci da de ga ú cha
o se guin te te le gra ma:  

“De cla ra ções de ci si vas e va lo ro sas gran de lí der tor na -
ram-no se pos sí vel ma i or na ad mi ra ção dos ver da de i ros pa tri o -
tas re ce ba no dia do ani ver sá rio de nos so gran de e in ven cí vel
Par ti do as ho me na gens ma i o res de quem se or gu lha de ser
mar xis ta e seu sol da do. Aten ci o sa men te, – Mo acyr Co e lho.”

Os co mu nis tas de San ta Ma ria es tão mos tran do que não é tão 
fá cil como se pen sa li qui dar o Par ti do. 

Sr. Gli cé rio Alves – V. Exª per mi te um apar te? 

SR. CARLOS PRESTES – Aten do pri me i ra men te ao Sr. Rui
Alme i da, que pe di ra an tes. 

Sr. Rui Alme i da – Te nho a di zer a V. Exª que não só o Se na dor
Ha mil ton No gue i ra é con tra o fe cha men to do par ti do. Não sou co mu -
nis ta, já de cla rei de pú bli co, e hoje mes mo dei uma en tre vis ta à Di re tri zes,
in te i ra men te con trá ria ao fe cha men to des se par ti do. O que de se ja mos é
a luta de idéi as, com V. Exª, com os de ma is re pre sen tan tes do seu e de
ou tros par ti dos, para que saia al gu ma co i sa de útil ao Bra sil. Não que -
re mos, ab so lu ta men te, que de sa pa re ça o Par ti do Co mu nis ta. Aí o gran de
va lor da de mo cra cia. 

SR. CARLOS PRESTES – Obri ga do a V. Exª. 
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Aten do, ago ra, ao no bre De pu ta do Sr. Gli cé rio Alves. 
Sr. Gli cé rio Alves – Tam bém sou con tra o fe cha men to do Par ti do

Co mu nis ta, mas de cla ro que V. Exª é o pró prio cul pa do des sa cam pa -
nha, com as de cla ra ções que fez, ofen si vas ao pa tri o tis mo do povo bra -
si le i ro. Digo-o com toda a sin ce ri da de – po de rei es tar er ra do –, digo-o
com toda a le al da de. 

SR. CARLOS PRESTES – Agra de ço a le al da de de V. Exª.
Essas mi nhas de cla ra ções não são en tre tan to no vas. Já as fi zé ra mos há
mu i to. 

Sr. Gli cé rio Alves – Mas nin guém ha via cha ma do a aten ção
para elas. 

Sr. Abe lar do Mata – Pas sa ram des per ce bi das. 

SR. CARLOS PRESTES – Vou ler, se me per mi tem, uma de -
cla ra ção fe i ta há tem po e re cor da da ago ra em dis cur so que tive oca sião
de pro nun ci ar em so le ni da de pú bli ca: 

“ – Mu i to an tes, em 1937, ain da no cár ce re, quan do,
le va do pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Mi li tar, afir má ra mos ante 
a gra vi da de da si tu a ção na ci o nal que, se os po li ti que i ros ten -
tas sem lan çar o nos so povo numa guer ra ci vil, que se ria, em
úl ti ma aná li se, um cho que de in te res ses im pe ri a lis tas, os
co mu nis tas sa be ri am lu tar con tra essa guer ra, trans for man do-a
numa guer ra pela in de pen dên cia e li ber ta ção na ci o nal. Ain da
re cen te men te, co me mo ran do a ‘Se ma na dos 3 LL’, re fe ri-me
ao que nos en si na ram Lenine e Li ebeck necht, que sou be -
ram lu tar por to dos os me i os con tra a guer ra im pe ri a lis ta. 

Essa nos sa ati tu de não pode cons ti tu ir sur pre sa. Por que
essa é a ati tu de de todo ver da de i ro pa tri o ta. Pa tri o ta foi De
Ga ul le, ao lu tar con tra o go ver no da Fran ça, que tra ía os in te -
res ses do povo fran cês, en tre gan do o país ao im pe ri a lis mo
na zis ta. Pa tri o tas fo ram Tho rez e Du clos. Tra i do res fo ram
Pé ta in e La val. E não te nha mos dú vi das: aque les que hoje nos 
acu sam se rão os Pé ta in e os La val de ama nhã. 

Mas, com pa nhe i ros, a pre pa ra ção ide o ló gi ca para a guer -
ra mal co me ça. Não foi adi an te com o “Li vro Azul”, por que
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sou be mos des mas ca rá-la em tem po. Ago ra, apre sen tam pa la -
vras iso la das para re co me çar a sua cam pa nha.”
Essa de cla ra ção foi pu bli ca da em toda par te. Ago ra está sen do

ex plo ra da por que qui se ram ex plo rá-la, hou ve in ten ção pre me di ta da.
Explo ra ri am com aque las pa la vras ou sem elas. Qu al quer pre tex to ser via,
por que é o mo men to his tó ri co in ter na ci o nal. 

Sr. Gli cé rio Alves – Sou con tra a guer ra, mas con fes so que re -
ce bi com re vol ta suas pa la vras. Te nho um fi lho que aca ba de che gar de
es tá gio de avi a ção nos Esta dos Uni dos; se ama nhã ele re ce bes se or dem
de seu go ver no, pe ga ria em ar mas, e se ria as sas si na do pe los Se nho res,
por que en ten dem que o go ver no não pode fa zer a guer ra. V. Exas não
po dem fa zer sub go ver no: têm de se sub me ter a esta Assem bléia e ao
Go ver no. 

SR. CARLOS PRESTES – Os co mu nis tas não são as sas si nos. 
Quem as sas si na é a po lí cia. Além de pro cu rar di vi dir o Par ti do, toda a
cam pa nha foi ori en ta da no sen ti do de cri ar um cli ma de exal ta ção con tra
o co mu nis mo. É mu i to útil – com pre en dam – con se guir esse ob je ti vo.
Toda a se ma na pas sa da ten tou-se cri ar um cli ma de exal ta ção cha u vi nis ta
para jus ti fi car aten ta dos pes so a is con tra os di ri gen tes co mu nis tas. Re pe -
tiu-se nos jor na is, di a ri a men te, que era ne ces sá rio fu zi lar ime di a ta men te
Pres tes e ou tros. Quer di zer: cri a ram essa at mos fe ra de exal ta ção para
jus ti fi car aten ta dos que tal vez já se pre pa rem. 

Não te me mos es ses aten ta dos, Sr. Pre si den te. Não pre ten -
de mos ser imor ta is. E sa be mos que, para cada co mu nis ta que tom ba,
sur gem mu i tos ou tros. Por es sas idéi as lu ta mos com todo vi gor, ener gia, 
au dá cia e co ra gem. 

Sr. Gli cé rio Alves – Faço jus ti ça à co ra gem de V. Exª. 
SR. CARLOS PRESTES – Mais um mo ti vo para essa cam pa -

nha nos dias de hoje, ob je ti van do hos ti li zar a União So vié ti ca, en vol -
vê-la em am bi en te de ódio, de des con fi an ça e de de sas sos se go, foi en -
con tra do jus ta men te ao apro xi mar-se o mo men to em que de ve rá che gar 
seu pri me i ro em ba i xa dor; pre ci sa men te quan do se vão tor nar efe ti vas
nos sas re la ções co mer ci a is e di plo má ti cas, é que in te res sa ao ca pi ta lis mo 
fi nan ce i ro im pe dir isso. Pro cu ram, as sim, im pe dir que o povo bra si le i ro
re ce ba esse em ba i xa dor, cuja pre sen ça vai ser, em nos sa Pá tria, mais um 
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fa tor de de mo cra ti za ção e de pro gres so, e vai fa ci li tar, a to dos nós, co -
nhe cer mos a ver da de so bre a União So vié ti ca. 

De ma ne i ra que tudo in di ca a ori gem des ses ata ques ao Par ti do 
Co mu nis ta e a seus com po nen tes; está no cen tro di re tor fi nan ci a do pelo
ca pi ta lis mo fi nan ce i ro ian que. É ele que de se ja isso. Infe liz men te, são
mu i tos, em nos sa im pren sa, os ca i xe i ros des se im pe ri a lis mo, in di ví du os
que se pres tam a tudo, em be ne fí cio de ban que i ros es tran ge i ros. 

Essa, in con tes ta vel men te, a si tu a ção, de cor ren te da pre con ce -
bi da pre pa ra ção ide o ló gi ca para a guer ra im pe ri a lis ta, que se vem fa zen do 
em nos so Exér ci to. E in vo co a aten ção do no bre De pu ta do Ju ra ci Ma ga -
lhães por que... 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – V. Exª me cha ma para in ter vir no de ba -
te?

SR. CARLOS PRESTES – ... por que S. Exª dis se que pa re cia
im pos sí vel, e eu afir mei ia mos trar ser pos sí vel. 

Há di ver sos ofi ci a is re a ci o ná ri os. O Exér ci to bra si le i ro é um
dos mais de mo crá ti cos do mun do, (mu i to bem) não hou ve... 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – Tra di ção de mo crá ti ca que sem pre de fen di. 

SR. CARLOS PRESTES – ... nem ha ve rá go ver no que te nha
con se gui do trans for má-lo em exér ci to de ja ní za ros. Há, po rém, nele, uma
mi no ria de re a ci o ná ri os, de ele men tos fas cis tas que ain da ocu pam pos tos
im por tan tes. Qu e rem fa lar em nome do Exér ci to, mas não o re pre sen -
tam. Re pre sen tam o Exér ci to ho mens como o Ge ne ral Obi no, que vai
ser ele i to pre si den te do Clu be Mi li tar, por que tem, re al men te, pres tí gio, é
um de mo cra ta, que re pre sen ta a de mo cra cia em nos so Exér ci to. 

Exis tem, in fe liz men te, re a ci o ná ri os fas cis tas que fo ram es ti -
mu la dos du ran te anos; a guer ra li qui dou mi li tar men te o na zis mo, mas
não li qui dou o fas cis mo em nos sa Pá tria. Os fas cis tas ain da ocu pam
pos tos im por tan tes no apa re lho es ta tal, e te mos pro vas des sa pre pa ra ção
ide o ló gi ca em au las da das por ofi ci a is aos sol da dos. 

Em aula, di zia há pou cos dias, um ofi ci al que com ba te sis te -
ma ti ca men te a Rús sia, o Exér ci to Ver me lho, o Par ti do Co mu nis ta, a
Cons ti tu in te, jun tan do to das es sas qua tro co i sas, e que faz cam pa nha
per sis ten te... 
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Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – V. Exª é con tra a li ber da de de cá te dra? 

SR. CARLOS PRESTES – Não se tra ta de li ber da de de cá te -
dra. Den tro do Exér ci to não pode ha ver li ber da de de cá te dra; ali só
pode ha ver a ori en ta ção do Esta do-Ma i or – V. Exª o sabe –, e um ofi ci al
não pode dar au las fora des sa ori en ta ção. Ago ra, se se tra ta de pre pa ra -
ção ide o ló gi ca para a guer ra, esse ofi ci al está co me ten do fal ta. 

Di zia o re fe ri do ofi ci al numa aula há pou cos dias – e o nome
dele po de rei de cli nar ao Sr. Mi nis tro da Gu er ra, em par ti cu lar, se S. Exª
o de se jar – que no mun do exis tem... 

SR. PRESIDENTE – Per mi ta o ora dor uma in ter rup ção,
pois te nho so bre a mesa re que ri men to de pror ro ga ção da ses são por
mais trin ta mi nu tos, fir ma do pelo Sr. Re pre sen tan te Car los Ma rig hel la. 

Os se nho res que apro vam essa pror ro ga ção que i ram con ser -
var-se sen ta dos. (Pa u sa.) 

Apro va da. 
Con ti nua com a pa la vra o Sr. Car los Pres tes. 

SR. CARLOS PRESTES – Agra de ci do, Sr. Pre si den te, e
pro me to ter mi nar den tro de cin co mi nu tos, se os apar tes me per mi ti -
rem. 

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – De po is do ape lo do no bre Pre si den te,
Sr. Otá vio Man ga be i ra, só apar te ei por ins ti ga ção de V. Exª. 

SR. CARLOS PRESTES – Mas, Sr. Pre si den te, di zia o re fe ri do 
ofi ci al que “no mun do exis tem duas gran des na ções: Esta dos Uni dos e
Rús sia; que vai ha ver guer ra en tre elas, e pre ci sa mos es tar pre pa ra dos
para apo i ar os Esta dos Uni dos. O Bra sil não pode de i xar de fi car com
os Esta dos Uni dos”. 

Num ban que te de con fra ter ni za ção às uni da des da mo to me -
ca ni za ção, nes ta ca pi tal, ou tro ilus tre ofi ci al do Exér ci to, na que le mo -
men to do “Li vro Azul”, em que pen sa vam es tar imi nen te a guer ra,
de cla ra va aos seus com pa nhe i ros: 

“Di ri jo-me, par ti cu lar men te, aos ofi ci a is jo vens. Acre di to
na guer ra. A guer ra virá: den tro de 3 ho ras, de 3 dias, de 3
se ma nas.”
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Se nho res, isso é alar mar, é pre pa rar para a guer ra. E o art. 13,
n° 52, do Re gu la men to Dis ci pli nar do Exér ci to, de 1938, con si de ra fal ta
gra ve, le tra g – “pro vo car ou fa zer-se vo lun ta ri a men te ca u sa ou ori gem
de alar ma in jus ti fi cá vel”. 

Este é, Se nho res, o am bi en te que cha ma mos de pre pa ra ção
ide o ló gi ca para a guer ra. Con si de ra mos uma lou cu ra, na me lhor das hi -
pó te ses, um cri me de lesa-pá tria.

O povo quer paz, pre ci sa de paz. Não te mos, mes mo, ele -
men to para par ti ci par de uma guer ra. Se ria der ra mar mos o san gue de
nos sa gen te, em be ne fí cio dos gran des trus tes, dos mo no pó li os, dos
ban que i ros es tran ge i ros. Ne nhum mo ti vo ex pli ca ria tal pre pa ra ção. Con -
tra isso lu ta mos e con ti nu a re mos a lu tar, en quan to hou ver de mo cra cia
no Bra sil. Po de mos es tar er ra dos. Qu an do nos con ven ce rem de nos sos
er ros, es ta re mos pron tos a cor ri gi-los. É ne ces sá rio que nos con ven çam, 
não pela for ça, mas re ti ran do nos sas idéi as de nos sa ca be ça e de mons -
tran do que são pre ju di ci a is aos in te res ses do povo. Sem pre, po rém, que
vir mos al gu ma co i sa pre ju di ci al à nos sa co le ti vi da de, ao bem da Pá tria,
nos le van ta re mos e lu ta re mos de qual quer ma ne i ra. 

A en tre ga de ba ses per ma nen tes, por ou tro lado, cons ti tui
cri me. E isso já o di zía mos, em con di ções bas tan te di fí ce is, em ju nho
de 1941. Na que la épo ca fui ar ran ca do do cár ce re e le va do a um tri bu nal
de jus ti ça mi li tar, para res pon der por um cri me que não co me te ra: o de
de ser ção. Anis tia é prê mio, é es que ci men to, é re ad qui rir to dos os di re i tos.
Mas o Sr. Ge tú lio Var gas, por que eu não quis o prê mio, re sol veu
pu nir-me e pas sei a de ser tor. 

Sr. Abe lar do Mata – Não o Sr. Ge tú lio Var gas; o Ju di ciá rio. 

SR. CARLOS PRESTES – Infe liz men te, o Po der Ju di ciá rio
agia sob pres são do Sr. Ge tú lio Var gas. Não pos so tra zer os do cu men tos
de de fe sa que apre sen tei na que la épo ca, mas a pró pria Jus ti ça Mi li tar não
con se guiu in clu ir meu “cri me de de ser ção” em qual quer dos itens do
ar ti go 117 do Có di go Pe nal, por que diz o ar ti go: “Co me te cri me de
de ser ção:” – e vêm os nú me ros 1 a 4. Em ne nhum des ses nú me ros con -
se gui ram en qua drar o cri me de que me acu sa vam. O ter mo de de ser ção
só ale gou o ar ti go. Essa a ver da de. 
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Àque la épo ca, di ri gi-me aos ilus tres ju í zes do Con se lho de
Jus ti ça Mi li tar, ao en cer rar mi nha de fe sa e, de po is de mos trar que não
era, ab so lu ta men te, de ser tor, que sem pre lu ta ra pe los in te res ses do povo 
bra si le i ro; que, sen do co mu nis ta, es ta va de fen den do sim ples men te mi -
nhas idéi as, cha ma va a aten ção do Sr. Ge tú lio Var gas, que me man ti nha
na pri são, num iso la men to que du ra va cin co anos, tor tu ra do, por tan to, e 
já ha via en vi a do mi nha es po sa a Hi tler, para as sas si ná-la; afir ma va eu ao
Con se lho de Jus ti ça Mi li tar, já den tro da nos sa li nha de união na ci o nal – 
por que jul gá va mos que a ame a ça de guer ra era tre men da em nos sa
Pátria –, que o pe ri go era gran de e a úni ca ma ne i ra de en fren tá-lo, quan do 
a Ale ma nha na zis ta do mi na va po vos como o da Fran ça, era unir todo o
País. 

E cha ma va a aten ção – re fe rin do-me par ti cu lar men te à ques tão 
das ba ses – so bre o pe ri go de cedê-las para a guer ra con tra o na zis mo,
por que era mu i to pe ri go so de i xar vir pi sar o solo da Pá tria o sol da do
dos nos sos ex plo ra do res, dos gran des ban que i ros es tran ge i ros, que vi vi am 
e vi vem su gan do o san gue de nos so povo. 

Mi nhas pa la vras fo ram as se guin tes, em ju nho de 1941: 
“Os nos sos go ver nan tes que nou tras épo cas já en tre ga -

ram em tro ca das li ras-pa pel de Mus so li ni a car ne com que
sus ten tou seus sol da dos na Abis sí nia, que de po is en tre gou o
nos so al go dão pe los mar cos de com pen sa ção de Hi tler, que
to mem ago ra cu i da do para não per mi tir que o im pe ri a lis mo
ian que, em nome da de fe sa do Bra sil ou da Amé ri ca, ve nha
ocu par nos sos por tos (e ae ró dro mos). A que grau não atin gi rá 
a ex plo ra ção im pe ri a lis ta do nos so povo no dia que a Light, a
São Pa u lo Ra il way, etc., pu de rem sus ten tar suas as pi ra ções
com as ca ra bi nas dos sol da dos que já te nham pi sa do o nos so
solo? 

Sou in sus pe i to, Se nho res, para de cla rar, nes te mo men to,
que, cre io, o pa tri o tis mo do Sr. Ge tú lio Var gas não per mi ta
que as co i sas che guem até lá. Mas para tan to o Go ver no pre ci -
sa de for ça – não a for ça das ar mas, mas a da opi nião pú bli ca.
É a união na ci o nal – ver da de i ra e su pe ri or. União, po rém, não
é es cra vi dão. É pelo pen sa men to que os ho mens se dis tin guem 
dos ani ma is, e os ho mens que não di zem com fran que za o que
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pen sam des cem à ca te go ria de ver mes im po ten tes e des pre zí -
ve is. Não com pre en do, por isso, que para ser pa tri o ta pre ci se
co me çar por re ne gar as mi nhas idéi as.”
SR. PRESIDENTE – Lem bro ao no bre Cons ti tu in te es tar es -

go ta do o tem po. 
SR. CARLOS PRESTES – Vou con clu ir, Sr. Pre si den te. 

Foi o que de cla rei pe ran te o Tri bu nal de Jus ti ça, aler tan do, lá
de den tro do cár ce re, e es ten den do a mão ao Sr. Ge tú lio Var gas, por que 
se tra ta va do in te res se e da de fe sa do povo. 

Essa, a po si ção dos co mu nis tas, du ran te toda a guer ra. So mos 
ra di cal men te con trá ri os à re a ção, à vol ta ao fas cis mo, à di ta du ra. Quem
ata ca, quem faz esta cam pa nha con tra o Par ti do Co mu nis ta com ba te a
de mo cra cia. São cam pa nhas para su fo car o povo, para en ve ne ná-lo com
a im pren sa ve nal, a ser vi ço dos ban que i ros ali e ní ge nas na pre pa ra ção de 
uma nova guer ra. 

É con tra isso que nos ba te mos, con tra isso lu ta re mos, por
to dos os me i os, em to das as cir cuns tân ci as, den tro ou fora des ta
Assem bléia. Não te mos o fe ti chis mo da vida le gal. O Par ti do Co mu nis -
ta, que já vi veu 23 anos na clan des ti ni da de, de po is de 10 me ses de vida
le gal, aí está. Qu e re mos a le ga li da de. Os que de se ja rem a ile ga li da de,
que dêem o pri me i ro pas so nes se sen ti do. 

O ape lo que di ri gi mos ao Sr. Ge tú lio Var gas, na que la épo ca,
é o mes mo que ago ra di ri gi mos ao Sr. Pre si den te Eu ri co Gas par Du tra,
em nome da união na ci o nal, da paz, da de mo cra cia, do pro gres so do
Bra sil. O que to dos os pa tri o tas re cla mam é que aban do nem o solo
de nos sa Pá tria os sol da dos do im pe ri a lis mo, e isso, o quan to an tes! 

Gri ta-se con tra a União So vié ti ca, que está lon ge, que não
tem in te res ses fi nan ce i ros a de fen der no Bra sil, que não tem ain da uma
gran de es qua dra su pe ri or ao me nos às dos EUA e Ingla ter ra, que tem
au xi li a do os po vos na luta por sua li ber ta ção, e des sa for ma o que de
fato de se jam os pro vo ca do res de guer ra é mas ca rar a en tre ga cres cen te
de nos so povo à ex plo ra ção do ca pi tal es tran ge i ro. Que to mem cu i da do, 
pois, os res pon sá ve is pela nos sa de fe sa na ci o nal, a fim de evi tar que
mais tar de pos sam, de vam ou pre ci sem os co mu nis tas bra si le i ros re pe tir 
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para o nos so povo aque las pa la vras de André Mar tí, que que i mam como 
fer ro em bra sa, di ri gi das aos ge ne ra is tra i do res do povo fran cês: 

“A gran de acu sa ção a fa zer ao Esta do-Ma i or Ge ral da
De fe sa Na ci o nal é a de ter ace i ta do pas si va men te e apli ca do
no ter re no mi li tar a po lí ti ca de ca pi tu la ção sis te má ti ca” – ce der
ba ses per ma nen tes a in gle ses e ame ri ca nos em nos sa ter ra,
para não des con ten tar a Mr. Ber le ou a Mr. Bra den –, a po lí ti ca 
de dar van ta gem ao agres sor, que foi a de to dos os go ver nos
que se su ce de ram de 1939 a 1940. 

Como ex pli car essa per da to tal do sen ti men to de hon ra
mi li tar que fora an te ri or men te tão alto no cor po de ofi ci a is?
Pelo fato de que os che fes su pre mos do Exér ci to fran cês,
Pé ta in, We i gand, Dar lan e seus cúm pli ces pen sa vam não
mais como ofi ci ais en car re ga dos de de fen der a Na ção, mas
como po lí ti cos ao ser vi ço do Co mi tê de For ges e dos gran des 
ban cos!”
Que se unam, pois, to dos os pa tri o tas em de fe sa da paz e da

de mo cra cia! Em de fe sa da so be ra nia na ci o nal. 
Era isso o que ti nha a di zer. (Mu i to bem! Mu i to bem! Pal mas. O

ora dor é cum pri men ta do.) 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

So bre o 1º ani ver sá rio da 
vi tó ria das Na ções Uni das

(Dis cur so pro nun ci a do na 58ª Ses são da Assem bléia
Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia de 1946, vol. 8,
8-5-46, pp. 314-332.)

SR. CARLOS PRESTES – Se nhor Pre si den te, Srs. Re pre sen -
tan tes, há um ano, na data de hoje, ti nha fim, na Eu ro pa, a se gun da
gran de he ca tom be guer re i ra des te sé cu lo. Há um ano, nes ta data, de po is 
de dias de luta e san gue, ter mi na va a ba ta lha de Ber lim. Os sol da dos so -
vié ti cos obri ga vam a ajo e lhar-se a seus pés os ge ne ra is or gu lho sos de
Hi tler.

Fin da va a gran de ba ta lha de Ber lim, tra va da prin ci pal men te
pe las tro pas so vié ti cas, com o con cur so dos exér ci tos an glo-ame ri ca nos, 
que lu ta vam no Elba, com o con cur so glo ri o so da nos sa FEB, que lu ta va
na Itá lia, e com o con cur so de to dos os po vos que, no con ti nen te, lu ta -
vam con tra o opres sor na zis ta.

Infe liz men te, Srs. Cons ti tu in tes, ao co me mo rar mos, pela
pri me i ra vez, esta data de paz, nada tem de tran qüi li za do ra a si tu a ção
mun di al.



Imen sas são ain da as ame a ças ter rí ve is, os in dí ci os de que
pou co pro gre di mos du ran te o ano de cor ri do, ape sar da der ro ta pos te ri or
do fas cis mo na Ásia. Pou co pro gre di mos no ca mi nho da cons tru ção da
paz, tão de se ja da pe los po vos do mun do in te i ro. Mas é jus ta men te essa
in tran qüi li da de, esse es ta do de de sas sos se go por que pas sa o mun do nos 
dias de hoje, os ru í dos so tur nos que já se pa re cem ou vir de uma ter ce i ra 
con fla gra ção mun di al, con fla gra ção que, Se nho res, dado o aper fe i ço a -
men to dos me i os de luta, da téc ni ca guer re i ra, a exis tên cia de no vas ar -
mas, a ener gia atô mi ca, con fla gra ção que nes sas con di ções se ria de con -
se qüên ci as im pre vi sí ve is para a hu ma ni da de – é jus ta men te essa si tu a ção 
de de sas sos se go, de alar ma, pou co tran qüi li za do ra no qua dro mun di al,
que nos obri ga a to dos nós, ho mens aman tes da paz e do pro gres so, a
re cor dar na data de hoje o que foi a bru ta li da de da car ni fi ci na, a re fle tir
par ti cu lar men te so bre suas ori gens e ca u sas e, ain da, a pro ce der a exa me 
de cons ciên cia para ve ri fi car se es ta mos fa zen do tudo, tudo, sem dis pli -
cên cia, sem omis sões, na luta pela paz, por sua or ga ni za ção, se não uma
paz lon ga, du ra dou ra, tão du ra dou ra quan to pos sí vel, a fim de evi tar -
mos uma ter ce i ra car ni fi ci na em tão pe que no pe río do de tem po, em tão
pou cos anos, du ran te este sé cu lo dito da ci vi li za ção do pro gres so – sé -
cu lo XX.

Este, con ci da dãos, o mo ti vo prin ci pal da ho me na gem que da
tri bu na, em nome da ban ca da do meu Par ti do, que re mos pres tar a to dos 
quan tos sou be ram lu tar pela paz, pela ci vi li za ção, pelo pro gres so da hu -
ma ni da de, e dar seu san gue ou a vida para que fos se der ro ta do o na zis mo, 
a bar bá rie guer re i ra, no que já teve de mais bes ti al e que tão se ri a men te
ame a çou a hu ma ni da de de re tro ces so para a es cra vi dão, para o re gi me
da hu mi lha ção per ma nen te, de com ple ta sub mis são ao po der do ca pi tal
em sua for ma mais vil, de ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem.

Pen se mos, Se nho res, nos mi lhões de se res hu ma nos sa cri fi -
ca dos pela guer ra. Cur ve mo-nos di an te da bra vu ra, da dig ni da de, do
es pí ri to de sa cri fí cio des sa ju ven tu de que tom bou, des ses mi lhões de
jo vens eu ro pe us – in gle ses, fran ce ses, iu gos la vos, po lo ne ses, rus sos,
ucra ni a nos –, des ses mi lha res de jo vens ame ri ca nos, en tre os qua is os
nos sos jo vens pa trí ci os que mar cha ram para a Eu ro pa, onde fo ram der -
ra mar o san gue pela li ber da de, cer tos de que par ti ci pa ram de luta me -
mo rá vel, de luta de ci si va con tra to das as ti ra ni as, pela li ber da de do
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ho mem, pela in de pen dên cia dos po vos e pela eman ci pa ção de nos sa
pró pria pá tria.

Qu an tos des ses mor re ram, re pou sam lá no ce mi té rio de Pis -
tóia! Mor re ram pen san do, como aque les jo vens de lá, que par ti ci pa vam
efe ti va men te da úl ti ma guer ra.

Mas, Se nho res, re cor de mos ain da que, mais cons ci en tes, sou be -
ram lu tar con tra o fas cis mo des de an tes mes mo de suas ini ci a ti vas guer re i -
ras: os an ti fas cis tas de todo o mun do – e pos so re u nir os no mes glo ri o sos
de Bar bus se e Ro ma in Ro land; os an ti fas cis tas do mun do in te i ro, sa cri fi ca -
dos nos cár ce res dos go ver nos da re a ção, dos “quis lings”, dos di ta do res do
mun do in te i ro. Entre eles, a fi gu ra gi gan tes ca des se ho mem que, seis anos
an tes do iní cio da car ni fi ci na, já se le van ta va con tra o fas cis mo, con tra o na -
zis mo, em seu pró prio an tro, para des mas ca rá-lo em suas aven tu ras guer re i -
ras, de do mí nio da hu ma ni da de. Re fi ro-me a es ses ba lu ar tes do pro le ta ri a do 
– Di mi tro, o he rói de Le ip zig, e Thal man – que re pre sen tam tudo quan to
ha via ain da de sa dio e puro no povo ale mão. Inclu si ve, Se nho res, per mi -
ti-me re lem brar aqui, com a emo ção que po de re is ima gi nar, a es po sa que ri -
da, en tre gue aos car ras cos de Hi tler pe los mes mos ban di dos que as sas si na -
ram nos sos ir mãos nas pri sões do Esta do Novo, pri sões e po li ci a is que ain -
da, in fe liz men te, não de sa pa re ce ram de nos sa pá tria.

Re cor de mos ain da, nes te ins tan te, o glo ri o so povo de Espa -
nha, uma das pri me i ras e sem dú vi da uma das ma i o res ví ti mas do fas cis -
mo na Eu ro pa; esse glo ri o so povo es pa nhol que, ata ca do pela for ça bru -
ta do fas cis mo, traído pe los seus che fes e mi li ta res, es que ci do e tra í do
tam bém pe las de mo cra ci as do oci den te, ain da va ci lan tes, e en ga na do pe -
los go ver nos de tra i ção e ca pi tu la ção dos Da la di er e Cham ber la in – esse 
povo glo ri o so que sou be re sis tir com he ro ís mo e ain da hoje luta pela li -
ber da de e in de pen dên cia da pá tria, mal gra do a ten ta ti va de se re pe tir
ain da ago ra essa co mé dia trá gi ca da não in ter ven ção, in fe liz men te, Se -
nho res, com o con cur so des gra ça do do Sr. Leão Ve lo so, que, mal ori en -
ta do pelo Sr. João Ne ves – tam bém, ao que pa re ce, ami go de Sa la zar –,
pre fe re fi car com os ban que i ros in gle ses e ame ri ca nos em vez de ou vir a 
voz do povo bra si le i ro, do he rói co pro le ta ri a do de San tos e in clu si ve
des ta nos sa Assem bléia Cons ti tu in te.

Sr. Acúr cio Tor res – V. Exª es que ce que o Sr. João Ne ves da
Fon tou ra foi sem pre bom ser vi dor do povo bra si le i ro.
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SR. CARLOS PRESTES – O Sr. João Ne ves é o ori en ta dor
da atu a ção do Sr. Leão Ve lo so no Con se lho da Orga ni za ção das Na ções 
Uni das.

Sr. Au re li a no Le i te – Uma vez que V. Exª fala no mar ti ro ló gio
po lí ti co do Bra sil re cen te, não se es que ça, ob ser van do o que se pas sa no 
mun do, da gran de fi gu ra de Giá co mo Mat te o ti, um dos pri me i ros a cair
na Itá lia, sob o pu nhal e as pis to las dos fas cis tas. V. Exª vê esse nome
na cro no lo gia da His tó ria Uni ver sal de H. Wells, onde só en tra ram os
ma i o res vul tos da li te ra tu ra, da ciên cia, da guer ra, da po lí ti ca.

SR. CARLOS PRESTES – Vos sa Exce lên cia tem ra zão; pre -
ten dia ho me na ge ar essa fi gu ra, ci tan do, tam bém, os no mes de Bar bus se
e Ro ma in Ro land, os dois des ta ca dos an ti fas cis tas que se se gui ram a
Mat te o ti e tom ba ram na luta.

Se nho res, vim a esta tri bu na para re ve ren ci ar, co mo vi da men te,
a me mó ria de to dos os que tom ba ram lu tan do con tra o fas cis mo, mu i to
es pe ci al men te dos nos sos sol da dos e ofi ci a is da FEB, ma ri nhe i ros e
avi a do res, e de to dos aque les que, du ran te os anos de re a ção e de di ta -
du ra, mor re ram nos cár ce res do Esta do Novo, ou, en tão, en lou que ce -
ram sob as tor tu ras dos Se ra fins & Com pa nhia, ain da hoje ca ri nho sa -
men te tra ta dos e bem apro ve i ta dos pe los Srs. Li ras, Imbas sa ís, Oli ve i ra
So bri nhos e ou tros.

Às ví ti mas do fas cis mo, ao he ro ís mo dos sol da dos, de ve mos
to dos a gran de vi tó ria que nes ta data fes te ja mos: a gran de vi tó ria das
Na ções Uni das so bre o na zis mo e a pos si bi li da de, ain da exis ten te no
mun do, de con ser var mos a paz por pe río do mais lon go.

Mas é evi den te que tan to es for ço, tan to he ro ís mo, tan ta
co ra gem e des pren di men to, tan to sa cri fí cio não po dem ser inú te is. Os
nos sos sol da dos mor re ram lu tan do con tra o na zis mo pela li ber da de,
pela paz e pelo pro gres so, e, tam bém, não nos es que ça mos, pela in de -
pen dên cia, pela eman ci pa ção de nos sa Pá tria.

Tra ta-se ago ra de re fle tir ma du ra men te so bre as ca u sas da
guer ra e os er ros dos es ta dis tas, dos de mo cra tas, que na que les anos de
pre pa ra ção guer re i ra tan to er ra ram, re pi to, por dis pli cên cia, por omis são,
quan to, tam bém – de ve mos con fes sá-lo –, por co var dia e ego ís mo.
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A pró pria vi tó ria que hoje co me mo ra mos dá-nos mag ní fi ca li -
ção. Ela só foi pos sí vel de vi do à co la bo ra ção sin ce ra de to dos os po vos
e seus go ver nos.

As ne ces si da des da guer ra mos tra ram ser pos sí vel aqui lo que
até 1941 se afi gu ra va a mu i tos es ta dis tas, a mu i tos de mo cra tas, algo de
ir re a li zá vel. Re fi ro-me à co la bo ra ção do mun do ca pi ta lis ta com a par te
so ci a lis ta da hu ma ni da de, à co la bo ra ção da Grã-Bre ta nha, dos Esta dos
Uni dos, com a União So vié ti ca, essa co la bo ra ção, pela qual lu tou, du ran te
anos se gui dos, o re pre sen tan te da União So vié ti ca na Liga das Na ções:
Lit vi nov.

“A paz – as se gu ra va Lit vi nov – só é pos sí vel com a co la bo ra -
ção de to dos. A paz é in di vi sí vel”. Era esse pac to de se gu ran ça co le ti va,
de to dos os de mo cra tas, que po de ria, tal vez ain da, evi tar a guer ra.

A guer ra, no en tan to, cri ou as con di ções para tor nar pos sí vel
essa co la bo ra ção, a co la bo ra ção dos go ver nos da Ingla ter ra e dos Esta dos 
Uni dos, dos go ver nos ca pi ta lis tas com o go ver no so ci a lis ta da União So -
vié ti ca, aque la co la bo ra ção, aque la or ga ni za ção co le ti va de se gu ran ça, a
que se re fe riu Lit vi nov, pela qual lu tou du ran te anos se gui dos e que foi
sem pre com ba tida pe los Cham ber la in, La vel, Da la di er, pe los iso la ci o nis -
tas ame ri ca nos. E é jus ta men te esta co la bo ra ção dos po vos aman tes da
paz, so bre tu do das gran des de mo cra ci as, a úni ca pos si bi li da de de re al -
men te ain da sal var a paz.

Nós, mar xis tas, es ta mos cer tos, es ta mos se gu ros – afir ma -
mo-lo to dos os dias – de que o im pe ri a lis mo é a guer ra, e o ca pi ta lis -
mo, en quan to exis tir, prin ci pal men te na sua for ma mo der na dos
gran des trus tes, de gran des mo no pó li os, leva ine vi ta vel men te à guer ra. 
Com os trus tes e mo no pó li os, a luta pelo mer ca do, pe las fon tes de
ma té ria-pri ma e pela ex plo ra ção dos pa í ses po ten ci al men te ri cos, mas 
ain da atra sa dos, os po vos são le va dos a cho ques en tre si e, ine vi ta vel -
men te, à guer ra.

Mas, se nho res,  es ta mos dis so con ven ci dos, não ne ga mos, no
en tan to que, de po is da he ca tom be cujo fim hoje co me mo ra mos pela
pri me i ra vez, nes ta ilus tre Assem bléia, exis tem no mun do con di ções
para a paz, se não de fi ni ti va,  se não per ma nen te, pelo me nos du ra dou ra,
para a paz mais lon ga do que a de se ja da por es tes se nho res dos trus tes,
dos gran des mo no pó li os, que já hoje agi tam o mun do, apre sen tam ou
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bus cam pre tex tos de toda a sor te para di vi dir, para de sa gre gar o blo co
das Na ções Uni das e, par ti cu lar men te, se pa rar as três gran des de mo -
cra ci as, as duas de mo cra ci as ca pi ta lis tas e a gran de de mo cra cia so ci a lis ta.

Mas para que essa paz, essa união seja pos sí vel, é in dis pen sá -
vel, jus ta men te, a fim de de sar mar os pro vo ca do res da guer ra, ocul tos,
por trás dos di ta do res fas cis tas e que se apro ve i tam da der ro ta mi li tar do 
na zis mo, e re al men te li qui dar, mo ral e po li ti ca men te, o fas cis mo, é in dis -
pen sá vel aca bar com os fo cos fas cis tas, ain da so bre e xis ten tes no mun do.

É ne ces sá rio aca bar tam bém, se não da no i te para o dia, o que
se ria utó pi co, mas pro gres si va men te, com as ba ses eco nô mi cas do fas -
cis mo, com as ba ses eco nô mi cas des se im pe ri a lis mo que já atin giu ao
ul tra, ao su pe rim pe ri a lis mo e leva, ine vi ta vel men te, ao fas cis mo e à
guer ra.

É o que os po vos, já na Fran ça, na Tche cos lo vá quia, na pró -
pria Ingla ter ra, ape sar das re sis tên ci as na tu ra is, vão con se guin do com a
na ci o na li za ção de ban cos, a na ci o na li za ção da in dús tria pe sa da, a na ci o -
na li za ção das mi nas, com a mar cha, en fim, para a na ci o na li za ção das
gran des em pre sas, das ma i o res em pre sas ca pi ta lis tas, aque las de ci si vas
para a eco no mia de cada povo.

Se nho res, para re al men te con so li dar essa união, in dis pen sá vel à 
paz, tor na-se fun da men tal, como dis se, a con so li da ção da de mo cra cia pela 
li qui da ção dos fo cos fas cis tas, prin ci pal men te na Espa nha e em Por tu gal;
das for ças fas cis tas po lo ne sas que ain da ocu pam o nor te da Itá lia, dos
exér ci tos na zis tas, in fe liz men te ain da or ga ni za dos na Ale ma nha, na zona
ocu pa da pela Ingla ter ra, dos exér ci tos ja po ne ses, ain da guar da dos como
re ser vas para, na Ásia, se rem jo ga dos con tra os po vos co lo ni a is da Indo -
né sia, da Ma la ia, da Bir mâ nia, que lu tam por sua eman ci pa ção.

Se nho res, para con so li dar, re al men te, essa co la bo ra ção das
três gran des na ções, de to das as na ções aman tes da paz, tor na-se in dis -
pen sá vel mar char mos para a re a li za ção efe ti va da Car ta do Atlân ti co, as -
se gu ran do a to dos os po vos a in de pen dên cia no ver da de i ro sen ti do de
po de rem cri ar seus go ver nos pró pri os, po pu la res e na ci o na is. Estão, evi -
den te men te, de fen den do o fas cis mo, pro cu ran do pre tex tos para no vas
guer ras, aque les como Chur chill que, de po is de tudo quan to fez à fren te 
do povo in glês na luta con tra o na zis mo, se pres ta, hoje, a ser o por -
ta-voz da re a ção no mun do in te i ro. De se ja que o mun do, para que o sta -
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tus quo não seja mo di fi ca do e os po vos con ti nu em so fren do a opres são
im pe ri a lis ta, por que, para Chur chill, cada povo que se li ber ta, cada povo
que luta para sua eman ci pa ção tem, por trás de si, o dedo da União
so vié ti ca.

Sr. Plí nio Bar re to – Len do os jor na is de hoje, vê-se que Chur -
chill, em seu dis cur so, pro cu ra de fen der a tese que V. Exª está sus ten -
tan do: uma união mais es tre i ta en tre a Ingla ter ra, os Esta dos Uni dos e a
Rús sia para o es ta be le ci men to de uma paz du ra dou ra.

SR. CARLOS PRESTES – Agra de ço o apar te de V. Exª que
vem jus ta men te con fir mar a si tu a ção di fí cil em que se en con tram no
mun do in te i ro es ses pro vo ca do res de guer ras. Hoje, di zem uma co i sa,
mas quan do ve ri fi cam a re per cus são de sa gra dá vel de suas pa la vras vol -
tam atrás.

V. Exª, por cer to, não ig no ra o dis cur so, em Fül ler, fe i to por
Chur chill, em que, fa lan do, em tese, na união, na uni fi ca ção dos es for -
ços, na ver da de, de se ja, sem pre que en con tra um pre tex to, bus car a di vi -
são das Na ções Uni das.

A tese de Chur chill é a de que o mun do deve per ma ne cer
como se en con tra: que os po vos co lo ni a is con ti nu em opri mi dos e ex -
plo ra dos, por que em cada povo, que luta pela sua eman ci pa ção, des co -
bre o dedo da União So vié ti ca, do des mo ra li za do fan tas ma co mu nis ta.

Aqui mes mo, em nos sa Pá tria, a luta, as pro vo ca ções con tra o 
nos so Par ti do se su ce dem. Os pro vo ca do res, po rém, quan do sen tem
que a de mo cra cia ain da se de fen de, que os de mo cra tas es tão re al men te
aler ta dos  e que se le van tam con tra me di das ar bi trá ri as con tra os pro -
tes tos pu e ris, para fe char ou aca bar com a le ga li da de do Par ti do Co mu -
nis ta, si len ci am ou vol tam atrás e são os pri me i ros a fa lar em de mo cra -
cia, em li ber da de para to dos os par ti dos. É a mes ma si tu a ção no qua dro
mun di al para os pro vo ca do res de guer ra. A si tu a ção é de fato di fí cil e
por isso afir ma mos exis tir pos si bi li da de de paz no mun do. Tal pos si bi -
li da de de cor re do gol pe tre men do que so freu o im pe ri a lis mo com a
der ro ta dos exér ci tos na zis tas, por que es tes não vi e ram do nada: sur gi -
ram com a aju da dos gran des trus tes, in gle ses, ame ri ca nos e fran ce ses
que pres ti gi a ram Hi tler, como gen dar me da Eu ro pa, para ser ati ra do con -

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 157



tra a pá tria do so ci a lis mo e con tra o pro le ta ri a do re vo lu ci o ná rio do
mun do in te i ro.

A der ro ta do na zis mo foi um gol pe para o im pe ri a lis mo, e
os po vos da Eu ro pa cri am, nos dias de hoje, seus go ver nos pró pri os,
re al men te de mo crá ti cos e po pu la res. O pro le ta ri a do, no mun do in te i -
ro, re a li za, na prá ti ca, pela pri me i ra vez, da ma ne i ra efe ti va, as gran des
pa la vras de Marx: “Pro le tá ri os de to dos os Pa í ses, uni-vos.” O pro le ta -
ri a do de to dos os pa í ses li vres da Ingla ter ra, da Amé ri ca, da Fran ça e
da União So vié ti ca, na mo nu men tal Con fe rên cia de agos to e se tem bro 
do ano pas sa do, uni fi cou-se, na gran de Fe de ra ção Mun di al de Sin di ca -
tos que abran ge, nos dias de hoje, cer ca de 70 mi lhões de tra ba lha do -
res, or ga ni za ção que os po li ci a is do Sr. Lira e a sua im pren sa cha mam
de es pú ria. Essa or ga ni za ção, no en tan to, foi fun da da pelo ope ra ri a do
de todo o mun do.

A for ça do pro le ta ri a do e da de mo cra cia tor na, sem dú vi da,
di fí cil ta re fa dos pro vo ca do res de guer ra que es tão aten tos e pro cu ran do 
pre tex tos, cri an do ca sos, dia a dia, para man ter este es ta do de alar ma e
es ta be le cer a ci são, a se pa ra ção das gran des na ções.

Nin guém, mais do que nós fol ga ra de ver Chur chill re ne gar
seu dis cur so de Fül ler, ele que lu tou efi ci en te men te com toda a ener gia e 
deu pro vas, du ran te a guer ra, de que se es ta va ba ten do pela or ga ni za ção
efe ti va da paz uni ver sal, pela união de to das as na ções de mo crá ti cas e,
prin ci pal men te, pela co la bo ra ção das três gran des de mo cra ci as, co la bo -
ra ção in dis pen sá vel para que, nos dias de hoje, os pa í ses  pos sam exis tir.
A ci são des sas três gran des po tên ci as será a guer ra no mun do in te i ro,
pois esta hoje não po de rá ser par ci al.

Sr. Plí nio Bar re to – Pa re ce-me que V. Exª é um pou co se ve ro
quan do atri bui a Chur chill a po si ção de pro vo ca dor de guer ra. Ele está
pro cu ran do, no seu modo de ver, mu i to pa tri o ti ca men te, a de fe sa do
Impé rio bri tâ ni co, re al men te ame a ça do. 

SR. CARLOS PRESTES – A de fe sa do Impé rio bri tâ ni co! A
de fe sa do im pe ri a lis mo bri tâ ni co, da per ma nen te ex plo ra ção dos po vos
co lo ni a is. Fala-se mu i to da de mo cra cia bri tâ ni ca, mas que de mo cra cia é
essa, quan do 40 mi lhões de in gle ses, va mos di zer, opri mem 400 mi lhões 
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de in di a nos que lu tam pela sua eman ci pa ção? Isso é que é de fe sa do
Impé rio? É a isso que Chur chill cha ma de de fe sa do Impé rio bri tâ ni co? 

Sr. Plí nio Bar re to – Essa po lí ti ca im pe ri a lis ta está sen do am pla -
men te mo di fi ca da pelo go ver no da Ingla ter ra.

SR. CARLOS PRESTES – Até hoje nada vi mos de prá ti co: as 
pa la vras são mu i to in te res san tes.

Ain da hoje, os jor na is fa zem alu são à re ti ra da de tro pas in gle -
sas do Egi to. Até onde irão es sas me di das? Pre ci sa mos ve ri fi cá-las na
prá ti ca, a fim de que o povo in di a no pos sa ter di re i to de ins ti tu ir seu
pró prio go ver no.

Esse pro ble ma é para to dos nós, bra si le i ros, de gran de im por -
tân cia. Sen ti mos bem o que seja a opres são e a ex plo ra ção do ca pi tal
es tran ge i ro em nos sa pá tria.

 Sr. Se ga das Vi a na – Ain da hoje, os jor na is se re fe rem ao Con -
se lho das Na ções Uni das que ain da não re ce beu co mu ni ca ção ofi ci al da
re ti ra da das tro pas so vié ti cas do Irã.

SR. CARLOS PRESTES – As tro pas fo ram re ti ra das: os jor -
na is de an te on tem já fa zem esta co mu ni ca ção. A ques tão do Irã foi uma 
des sas pro vo ca ções de guer ra, mas hou ve um acor do en tre os go ver nos
do Irã e da União So vié ti ca. Ape sar do acor do, os pro vo ca do res de
guer ra le va ram a ques tão para o Con se lho de Se gu ran ça, ques tão, aliás,
que está em dis cor dân cia com as pró pri as re gras a se rem se gui das na -
que le Con se lho. Se ria a mes ma co i sa se le vás se mos para lá a ques tão das 
ba ses bra si le i ras, ocu pa das pe las tro pas ame ri ca nas quan do o Go ver no
bra si le i ro nada ti ves se re cla ma do.

Sr. Ga bri el Pas sos – A po lí ti ca da Rús sia, apro xi man do-se das
fon tes de pe tró leo, não é tam bém uma po lí ti ca im pe ri a lis ta, da ma ne i ra
por que se está de sen vol ven do? O im pe ri a lis mo não é uma ques tão de
apro xi ma ção das fon tes de ma té ria-pri ma?

SR. CARLOS PRESTES – O im pe ri a lis mo, o ca pi tal fi nan ce i ro
que ne ces si ta de merca dos, na União So vié ti ca não exis te. O ca pi tal está
so ci a li za do.

O tra ba lho da União So vié ti ca com o Irã é di a me tral men te
opos to  a todo tra ta do de ex plo ra ção dos po vos, por que o tra ta do da
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União So vié ti ca é no sen ti do de ex plo rar pe tró leo em igual da de de con -
di ções com o Irã.

Assim, quem em pre ga ca pi ta is é a Rús sia, fi can do o Irã com a 
me ta de do pe tró leo ex tra í do. Com pre en de-se que esta é, re al men te, uma 
óti ma ex plo ra ção.

Impe ri a lis mo é o ca pi tal fi nan ce i ro, pro cu ran do ex plo rar os
ou tros po vos. A União So vié ti ca só tem lu ta do, até hoje, pela li ber ta ção
dos po vos. Qu an do Ke mal Pa chá, na Tur quia, quis a in dus tri a li za ção do
país, foi à Rús sia que pe diu aju da, para ob ter em prés ti mo sem ju ros, re -
ce ben do ma qui ná ri os e téc ni cos para de sen vol ver a in dús tria. 

Sa be mos bem qua is as con di ções em que é co lo ca do o ca pi tal 
em nos sa pá tria e em to dos os pa í ses co lo ni a is e se mi co lo ni a is. Sem dú -
vi da, há sem pre um lado pro gres sis ta. Empre sas como a Light tra zem
sem pre al gum pro gres so, não po de mos negá-lo: que esse não é o as pec to
fun da men tal da ques tão, por que o ca pi tal es tran ge i ro é que vem de for mar 
nos sa eco no mia su gan do o es for ço do nos so povo, não per mi tin do de
fato o de sen vol vi men to de eco no mia na ci o nal.

Obser ve mos nos sa agri cul tu ra, por exem plo. É ela, por aca so, 
ori en ta da se gun do os in te res ses dos bra si le i ros, no sen ti do, re al men te,
de nos sa eco no mia? Não, Se nho res, por que o in te res se  do povo es ta ria
em pro du zir mos tri go e não café. Mas o café é que in te res sa aos ban -
que i ros, que fi cam com o ouro dele re sul tan te e ga nham tam bém, por
meio do tri go que ex plo ram.

Um Sr. Re pre sen tan te – Na Rús sia, so frem ve xa mes igua is.

SR. CARLOS PRESTES – É equí vo co de V. Exª.
Ape sar de toda a cam pa nha con tra a União So vié ti ca, nos dias 

de hoje, co nhe ce mos o que é a luta na Ásia Me nor, Ará bia, Egi to, Indo -
né sia, Ma lá sia e Bir mâ nia. Não há quem afir me que, na Ro mâ nia, Po lô -
nia e ou tros pa í ses, os po vos es te jam, por aca so, lu tan do con tra a União
So vié ti ca. Ao con trá rio, es tão re ce ben do aju da da Rús sia; para o de sen -
vol vi men to da sua eco no mia. Foi com o au xí lio dos so vié ti cos que o
povo po lo nês con se guiu fa zer, ago ra, as re for mas agrá ri as, di vi din do
com o povo la ti fún di os que per ten ci am a um só se nhor fe u dal e que,
hoje, es tão nas mãos de mi lha res de cam po ne ses. Essa, a atu a ção da
União So vié ti ca; e é por isso que os re a ci o ná ri os do ca pi ta lis mo se
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le van tam con tra ela. Mas não con se guem, nem mes mo nas fron te i ras da 
Rús sia, cri ar uma luta que de lon ge se as se me lhe com a que se tra va na
Indo né sia, Índia, Bir mâ nia, Ma lá sia, Egi to e Ásia Me nor, nem à pró pria
luta na Gré cia, que não está sob o do mí nio rus so, mas sob a pres são da
bota do im pe ri a lis mo in glês.

Sr. Go fre do Te les – V. Exª  per mi te um apar te?

SR. CARLOS PRESTES – Pois não.

Sr. Go fre do Te les  – Estou ou vin do com o má xi mo in te res se o
dis cur so de V. Exª, en tre tan to, devo di zer que a ques tão está co lo ca da
de modo com ple ta men te er ra do.

SR. CARLOS PRESTES – É a opi nião de V. Exª, que, cer ta -
men te, virá à tri bu na de fen der seu pon to de vis ta. 

Sr. Go fre do Te les – Nin guém ne ga ra que a ques tão se di vi de em 
dois cam pos – o dos es pi ri tu a lis tas e o dos ma te ri a lis tas; e po de mos
es tar cer tos de que, com a vi tó ria do ma te ri a lis mo no mun do, nun ca
ha ve rá união por que a ma té ria se pa ra os ho mens – só o es pí ri to os une.

SR. CARLOS PRESTES – Agra de ço o apar te. Tra ta-se, po -
rém, de dis cus são fi lo só fi ca, para a qual o mo men to não me pa re ce
opor tu no. Cre io que V. Exª está com ple ta men te equi vo ca do a res pe i to
do que seja ma te ri a lis mo mar xis ta, di a lé ti co. O ma te ri a lis mo de que fala
o no bre co le ga não sig ni fi ca, evi den te men te, o ma te ri a lis mo vul gar de
que so mos acu sa dos; por que, Se nho res, não são os co mu nis tas que vi vem 
nos ca ba rés e cas si nos; os co mu nis tas, quan do não es tão tra ba lhan do,
es tão so fren do no fun do do cár ce re! Ma te ri a lis tas go za do res são os ho -
mens de gran des ca pi ta is, ri cos; não os po bres ope rá ri os e tra ba lha do res! 
Não se tra ta des se ma te ri a lis mo; V. Exª está equi vo ca do.

Sr. Au re li a no Le i te – Tam bém há ide a lis mo no ma te ri a lis mo.

SR. CARLOS PRESTES – Tra ta-se do ma te ri a lis mo fi lo só fi co.

Sr. Go fre do Te les – Então, é tam bém fi lo so fia.                     

SR. CARLOS PRESTES – Re pi to: o mo men to não é opor -
tu no para tal dis cus são. Peço aos no bres co le gas li cen ça para con ti nu ar.

Se nho res, nes sa luta pela paz, pela co la bo ra ção das Na ções
Uni das pela uni da de, prin ci pal men te das três gran des de mo cra ci as, cada
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povo es ta rá vi gi lan te na de fe sa da de mo cra cia em sua pró pria pá tria. O
fas cis mo foi der ro ta do, mas, in fe liz men te, sub sis tem aque les fo cos a que 
já me re fe ri. Esse fas cis mo ain da exis te, ain da exis te mu i to vivo e cla ro.
Re a ci o ná ri os e fas cis tas de cla ra dos ain da ocu pam pos tos de im por tân cia 
no apa re lho es ta tal. Essa é a ver da de dura, a re a li da de em nos sa pá tria.
E são es ses ele men tos que se vol tam con tra o pro le ta ri a do e as li ber da des 
de mo crá ti cas, tudo fa zen do para ar ras tar os go ver nan tes, so bre os qua is
exer cem pres são, jus ta men te de vi do aos pos tos que ocu pam. Alguns são 
mi li ta res e ain da co man dam tro pas. Mas, Se nho res, faço uma res sal va: 
Nin guém mais do que eu re co nhe ce, em nos so Exér ci to, nas nos sas
for ças ar ma das o seu ca rá ter pro fun da men te de mo crá ti co. O Exér ci to
Bra si le i ro – cre io que já dis se des ta tri bu na – é dos mais de mo crá ti cos
do con ti nen te. Mas não po de mos tam bém ne gar que , den tro dele, ain da 
exis tem al guns fas cis tas im pe ni ten tes, ho mens que ain da não se con for -
ma ram com a der ro ta do fas cis mo e que se uti li za ram dos pos tos que
ocu pam para, fa lan do em nome do Exér ci to, pres si o nar au to ri da des
dé be is e va ci lan tes a fim de lan çá-las con tra o povo e a de mo cra cia em
nos sa pá tria. 

Sr. Bas tos Ta va res – O pre si den te da Re pú bli ca é ge ne ral do
Exér ci to Bra si le i ro.

SR. CARLOS PRESTES – Sei dis so; e, ain da hoje, te rei oca -
sião de ci tar pa la vras do Ge ne ral Du tra con trá ri as a pro vo ca ções da
na tu re za das que se vêm su ce den do em nos sa pá tria, du ran te os três
me ses de seu go ver no.

Se nho res, como fo to gra fia des se res to do fas cis mo, ti ve mos,
ain da há pou cos dias, a ver go nha do 1º de Maio des te ano. Essa data
que, em nos sa pá tria, de ve ria ser de fes ta para o pro le ta ri a do, um gran de 
dia de vi tó ria da De mo cra cia, pois, pela pri me i ra vez se co me mo ra va a
data dos tra ba lha do res em paz, de po is de uma guer ra ter rí vel, li vre, já da 
di ta du ra, e com esta as sem bléia fun ci o nan do, tra ba lhan do para que
te nha mos uma Cons ti tu i ção re al men te de mo crá ti ca – o que foi o 1º de
Maio des te ano em nos sa pá tria? Foi um 1º de Maio de pro vo ca ções,
que a po lí cia ten tou uti li zar para um gol pe so bre as or ga ni za ções ope rá -
ri as e par ti cu lar men te con tra o Par ti do Co mu nis ta! Fo ram os tan ques na 
rua, as me tra lha do ras, os trans por tes em ba la dos, o Go ver no pa re cen do
tre mer de medo ante um pro le ta ri a do pa cí fi co, um povo or de i ro como é 
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o nos so, que de mons trou seu es pí ri to de or dem, seu de se jo de paz nes se 
mes mo 1º de Maio.

Em Re ci fe, foi para a pra ça pú bli ca, e o Go ver na dor in te ri no
do Esta do – hon ra lhe seja fe i ta – não quis me tra lhar o povo; per mi tiu a 
re a li za ção de um co mí cio de mais de du zen tas e cin qüen ta mil pes so as
que, or ga ni za da men te, em per fe i ta or dem, ou vi ram e apla u di ram os ora -
do res e, pos te ri or men te, se re ti ra ram para casa, sem de for ma al gu ma
aba lar as ins ti tu i ções ou ten tar qual quer gol pe con tra o Go ver no. E isso
em Re ci fe, onde o pro le ta ri a do é, sem dú vi da, de gran de en tu si as mo, de
gran de for ça e tem como que den tro do co ra ção toda a glo ri o sa tra di ção 
do povo de Per nam bu co.

A pro va de Re ci fe, se nho res, mos tra quan to foi in jus ti fi ca -
da, inep ta – per mi tam-me a ex pres são – a ati tu de da po lí cia, par ti cu -
lar men te da ca pi tal da Re pú bli ca, da Po lí cia de São Pa u lo, dos in ter -
ven to res do Rio Gran de, de Mi nas Ge ra is, do Pará e de ou tros es ta -
dos, con tra as ma ni fes ta ções po pu la res, con tra as ex pan sões cí vi cas
do pro le ta ri a do.

Te nho em meu po der uma sé rie de te le gra mas, de do cu men tos 
de pro tes to do Bra sil in te i ro.

Pos suo al guns em mão. De Ita ba po a na, no Esta do do Rio de
Ja ne i ro, re ce bi  o se guin te:

“Le va mos co nhe ci men to ban ca da co mu nis ta de le ga do
mu ni cí pio pro i biu re pre sen tan te co mi tê mu ni ci pal fa zer uso
alto-fa lan te, ci da de dia 1º de Maio, ten do re co lhi do ca de ia se -
cre tá rio or ga ni za ção e ins ta u ra do con tra o mes mo pro ces so
de de sa ca to. Pela de vo lu ção de nos sas ba ses. Co mi tê Mu ni ci pal 
de Bom Je sus de Ita ba po a na.”

De San tos, onde as ar bi tra ri e da des atin gi ram o auge, em pre -
gan do-se in clu si ve a pata de ca va lo e o chan fa lho con tra o pro le ta ri a do
que co me mo ra ra o 1º de Maio.

Di zem o se guin te:

“A célula co mu nis ta da Es ti va de San tos traz a esta ban -
ca da o nos so pro tes to con tra ar bi tra ri e da des co me ti das ple no
pri me i ro de maio con tra o povo de San tos pra ças José Bo ni -
fá cio e Re pú bli ca pi san do-o a pa tas de ca va lo. Incom pa tí vel
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com a era vi ve mos pro tes tos con tra fe cha men to da União
Ge ral dos Sin di ca tos de San tos que abri ga seu seio 37 sin di ca -
tos. Sa u da ções co mu nis tas. – Ari da Sil va Sou sa.”

“Ca ma ra da Pres tes a cé lu la da Esti va de San tos do Par -
ti do Co mu nis ta do  Bra sil pede-lhe faça alvo o nos so pro tes to
na Câ ma ra con tra ar bi tra ri e da des co me ti das pela po lí cia do 
Se nhor  Oli ve i ra So bri nho, pi san do com ca va los ple no Pri me i ro 
de Maio o povo e con tra o fe cha men to da União Ge ral dos
Sin di ca tos que abri ga em seu seio trin ta e sete sin di ca tos.
Me tra lha do ras pos ta das na vio Mar Ca ri be já tom ba ram um
com pa nhe i ro. Sa u da ções Co mu nis tas. – Ari da Sil va Sou za.”
De Be lém do Pará, tam bém pro tes tan do con tra as ar bi tra ri e -

da des da po lí cia. Te le gra ma de Por to Ale gre:
“Aba i xo as si na dos, mo ra do res Por to Ale gre pro tes tam

ve e men te men te con tra me di das re a ci o ná ri as pro i bin do ma ni -
fes ta ções Dia do Tra ba lha dor.”
De Cam pos, no Esta do do Rio de Ja ne i ro, de São Pa u lo, de

ou tras ci da des, te nho aqui te le gra mas de pro tes to pelo mes mo mo ti vo.

Sr. Artur Fis cher – Qu an to ao Rio Gran de do Sul, peço per -
mis são para con tes tar. Esti ve pre sen te e ve ri fi quei. Foi uma das ma i o res 
ma ni fes ta ções ope rá ri as de 1º de Maio.

SR. CARLOS PRESTES – Está aqui o te le gra ma que aca bo
de ler.

Sr. Artur Fis cher – Não é exa to. Pos so afir mar que não é ver -
da de, por que es ti ve pre sen te.

SR. CARLOS PRESTES – Ve ri fi ca re mos. Os jor na is dis se -
ram que não hou ve ma ni fes ta ções.

Esti ve em Re ci fe no dia 1º de Maio e pude ve ri fi car a in de ci são 
do pró prio Go ver no. O que hou ve foi um te le gra ma cir cu lar, para todo
o país, não da Pre si dên cia da Re pú bli ca, não do Mi nis tro da Jus ti ça nem
mes mo do Che fe de Po lí cia, Sr. Pe re i ra Lira, mas do De le ga do de
Ordem So ci al, Sr. Imbas saí, aos de le ga dos da Ordem So ci al dos Esta dos,
co mu ni can do que es ta vam pro i bi dos os co mí ci os, as pas se a tas, sem di zer 
de or dem de quem, nem até onde ia a pro i bi ção.
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As au to ri da des mais va ci lan tes, mais me dro sas se sub me te -
ram. Ho mens um pou co mais co ra jo sos, po rém, como o Sr. Inter ven tor 
da Ba hia, re sol ve ram de i xar de lado o te le gra ma e per mi tir a ma ni fes ta -
ção. Em Re ci fe, só se re a li zou por que, ape sar da pro i bi ção po li ci al, pro -
cla ma da pelo rá dio de 5 em 5 mi nu tos, às 3 ho ras da tar de mais de
100.000 pes so as es ta vam no par que 13 de Maio, e o in ter ven tor, na tu ral -
men te hu ma no, in ca paz de man dar ati rar con tra o povo, re sol veu o mais 
acer ta do: vol tar atrás e per mi tir a re a li za ção do co mí cio, co i sa que
de ve mos, sem dú vi da, apla u dir, por que os es ta dis tas quan do ce dem ao
povo só se en gran de cem.

É jus ta men te nes te mo men to, Se nho res, quan do pas sa mos
por um 1º de Maio ver go nho so, que se usa no va men te aque la ve lha lin -
gua gem de 1937, a mes ma lin gua gem dos tem pos do Pla no Co hen, que
na que la épo ca, du ran te todo ano de 1937, es ta va em pre pa ra ção, se não
já guar da do na ga ve ta dos que uti li za ram para li qui dar a de mo cra cia. E
es ses res tos de fas cis mo em nos sa pá tria li ga dos na tu ral men te a gran des
em pre sas im pe ri a lis tas; es ses pro vo ca do res de guer ra no mun do in te i ro,
o que de se jam o que sen tem ne ces sá rio como pri me i ro pas so para a
li qui da ção da de mo cra cia é a exem plo de 37, man ter a luta con tra o
co mu nis mo, ex tin guir o Par ti do Co mu nis ta, é a lin gua gem que se re pe te
em on das, em va gas que são si len ci a das pela ação po pu lar, pela ati tu de
dig na dos de mo cra tas, in clu si ve den tro des ta Assem bléia, que sou be
re a gir à al tu ra con tra to das as pro vo ca ções à vida ile gal do Par ti do
Co mu nis ta.

O mo men to, Se nho res, é opor tu no e so le ne para so li ci tar a
aten ção de to dos os de mo cra tas so bre o que se pre pa ra por trás des sa
lin gua gem po li ci al an ti co mu nis ta, lin gua gem que se vem re pe tin do em
on das, e em va gas cada vez mais al tas, po rém, de ti das pelo povo, pe los
de mo cra tas, mas que po de rão ven cê-los adi an te, se os de mo cra tas não 
sou be rem se unir para lu tar pela de mo cra cia.

É a es ses de mo cra tas sin ce ros que nos di ri gi mos, apro ve i tan do
jus ta men te a so le ni da de des ta ses são, na data em que ho me na ge a mos
aque les que se sa cri fi ca ram na luta con tra o na zis mo, em prol da li ber da de,
da paz, da de mo cra cia, da eman ci pa ção da nos sa pá tria, a es ses de mo cra tas 
pe di mos  re cor dem o que foi a pre pa ra ção do gol pe fu nes to de 10 de
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no vem bro de 1937. Bas ta, Se nho res, con sul tar os jor na is do ano pas sa do,
para se ver o que foi a pre pa ra ção des se gol pe fas cis ta.

Per mi tam-me ler so men te al gu mas pa la vras do pró prio
Ge ne ral Góis Mon te i ro. Em en tre vis ta ao Cor re io da No i te, a 6 de mar ço 
de 1945, S. Exª con fes sa o que foi o pla no Co hen.

E ou tras en tre vis tas a jor na is que es tão aqui e po dem ser con -
sul ta dos pe los Srs. Re pre sen tan tes, como  O Glo bo, Cor re io da Ma nhã, O
Jor nal; o Sr. Ge ne ral Góis Mon te i ro de cla ra que, já em ja ne i ro de 37, o
pla no a ser exe cu ta do em 10 de no vem bro es ta va pre pa ra do. E S. Exª
pode fa lar de ca de i ra. Nes te re cor te do Cor re io da No i te, diz S. Exª a res -
pe i to do pla no, in fe liz men te em 45, quan do a di ta du ra já es ta va no oca so:

“Tam bém não foi o Esta do-Ma i or que au to ri zou a
pu bli ca ção de um do cu men to apó cri fo, que lhe che gou ao
co nhe ci men to – como inú me ros ou tros que lá vão ter e,
como é na tu ral, não tem di vul ga ção, ain da que se jam iden ti fi -
ca das as suas ori gens.”

E con clu in do: “Ao con trá rio, ao ve ri fi car que esse do -
cu men to es ta va sen do de fen di do, in ter vim para ces sar a di -
vul ga ção, ale gan do que o Esta do-Ma i or não se po de ria res -
pon sa bi li zar pela au to ria do do cu men to e, mes mo que sou -
bes se a sua ori gem, te ria que man tê-la em si gi lo. Mais tar de,
pas sa do mais de um ano, o Esta do-Ma i or ad qui ria a cer te za
da pro ce dên cia do do cu men to, o qual era in te gra lis ta e não
co mu nis ta.”

Isso de cla rou o Ge ne ral Góis Mon te i ro  em en tre vis ta ao Cor -
re io da No i te e em ou tras en tre vis tas, em sé rie, que deu a O Jor nal e ou tros 
pe rió di cos des ta ca pi tal.

Além dis so, tam bém ma ni fes ta ram o Gal. João Gu e des de
Fon tou ra no Diá rio da No i te de 17 de mar ço de 45; o Sr. Pe dro Ale i xo no 
O Glo bo de 13 de mar ço de 45. Ge ne ral João Go mes no Cor re io da Ma nhã 
de 10 de abril de 45. To dos de pu se ram so bre a ori gem do pla no Co hen
e da cam pa nha an ti co mu nis ta, de toda aque la luta con tra o cha ma do fan -
tas ma ou pe ri go co mu nis ta, que ago ra se ten ta re vi ver em nos sa pá tria
gra ças à ener gia, à ati vi da de do Sr. José Car los de Ma ce do So a res, do Sr.
Oli ve i ra So bri nho, do Sr. Lira, do Sr. Imbas saí  e de mais al guns que
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pro cu ram ar ras tar o go ver no em aven tu ras de sas tro sas para a re a ção
con tra o povo.

O Par ti do Co mu nis ta, se nho res, é um par ti do po lí ti co e luta,
evi den te men te, pela ma i o ria. É um di re i to que tem como par ti do po lí ti -
co de lu tar para al can çar o po der. Como usar esta lin gua gem de le gis la -
ção para con tra ri ar, ou para im pe dir a ex pan são do co mu nis mo?! Pois,
se nho res, qual o par ti do que não luta pelo po der? Qual o par ti do que
não de se ja al can çar a ma i o ria?

Tra ta-se, ex clu si va men te, de mé to dos a em pre gar, e nós nos
es ta mos uti li zan do dos mé to dos de mo crá ti cos. É um di re i to que nin -
guém nos pode ne gar, a não ser um Hi tler, a não ser a ti ra nia na zis ta,
que im pe diu o ho mem de pen sar, ou uma di ta du ra, como a do Sr. Ge tú -
lio Var gas, em que so men te um ho mem po dia pen sar.

Ora, se te mos o di re i to de de fen der nos sas idéi as, de lu tar por 
elas, te mos o de al can çar a ma i o ria e lu tar pelo po der, como já re co nhe -
ceu o pró prio Sr. Gas par Du tra, Exce len tís si mo Pre si den te da Re pú bli ca,
como se vê da car ta que pas so a ler:

“Rio de Ja ne i ro, 17 de abril de 1945 – Pre za do ilus tre ami go 
co man dan te Áti la So a res. Estou de pos se de sua car ta de 13
do cor ren te, que re pu to, pelo seu con te ú do tran qüi li za dor,
um do cu men to al ta men te sig ni fi ca ti vo, nes te gra ve ins tan te
na ci o nal de con fu são e so bres sal to.

Não pre ci sa rei re pe tir-lhe os meus pro pó si tos de as se -
gu rar a res ta u ra ção de mo crá ti ca num am bi en te de or dem, se -
re ni da de, am plas ga ran ti as pú bli cas, den tro das mi nhas atri bu i -
ções fun ci o na is.

Como can di da to, só me ani ma o de se jo de ser vir ao Bra -
sil. Fiel aos di ta mes da mi nha cons ciên cia de ci da dão, apo i a do 
nos da dos da mi nha ex pe riên cia no tra to dos ne gó ci os do
Esta do e ain da so bre as ins pi ra ções dou tri ná ri as das for ças
po lí ti cas que me le va rão às ur nas, sob a or ga ni za ção par ti dá ria 
ora em ela bo ra ção.

Ao lado des ses com pro mis sos de hon ra, de cons ciên cia
e de prin cí pi os, bem com pre en do que no mun do in te i ro, ao
im pul so dos so fri men tos es pa lha dos pela guer ra, dos sa cri fí ci os 
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vi vi dos pe los com ba ten tes, e à luz de no vos ele men tos em
jogo dos pro ble mas hu ma nos, uma re for ma ge ral se anun cia
no cam po da or ga ni za ção so ci al e po lí ti ca dos po vos.

Di an te de tais fa tos a mi nha po si ção, pre sen te men te, em 
face do co mu nis mo, pos so ma ni fes tar ao ilus tre ami go, com
ab so lu ta fran que za e sin ce ri da de, é a úni ca que jul go lí ci ta a
qual quer ho mem com res pon sa bi li da de na vida pú bli ca na ci o -
nal; re co nhe ço-lhe o ple no di re i to de exis tên cia le gal.

Que se or ga ni ze, que viva como qual quer ou tro par ti do,
dis pu tan do ele i to ral men te a sua su pre ma cia, e pro cu re, por meio dos
seus re pre sen tan tes, in flu ir na vida ad mi nis tra ti va e po lí ti ca do
país.

Este o pon to de vis ta em que me co lo co, e que de fen de -
rei en quan to os co mu nis tas man ti ve rem en tre nós a li nha de
con du ta que hoje as su mem, de re nún cia aos pro ces sos vi o len tos  e de 
aca ta men to às au to ri da des cons ti tu í das.

(a) Eu ri co Gas par Du tra.”
Te mos, as sim, o di re i to de lu tar, le gal men te, para re a li zar es sas

idéi as, esse pro gra ma do Par ti do Co mu nis ta, re co nhe ci do como so ci e -
da de ci vil e re gis tra do nos tri bu na is ele i to ra is.

Sr. Se ga das Vi an na – Fol go em ou vir V. Exª de cla rar que de se ja, 
pe los me i os de mo crá ti cos, al can çar as po si ções po lí ti cas...

SR. CARLOS PRESTES – Rep to V. Exª a as si na lar um só
fato, in di can do não ser pe los me i os de mo crá ti cos que o Par ti do Co mu nis ta 
tem pro cu ra do al can çar as po si ções.

Sr. Se ga das Vi a na – ... por que dois au to res, que V. Exª co nhe -
ce e têm gran de sim pa tia pela Rús sia – Be a triz Webb e seu es po so –, in -
for mam que, na Rús sia, exis te um de le ga do go ver na men tal em to das as
ofi ci nas de im pres são, por que, en quan to o povo está ig no ran te, é pre ci -
so que só seja tor na da pú bli ca uma ori en ta ção con sen tâ nea com a do
Par ti do Co mu nis ta, para evi tar que ou tras idéi as se ex pan dam no país. É 
isso o que está, cre io, no pri me i ro vo lu me, es cri to por aque les au to res.

SR. CARLOS PRESTES – É pos sí vel que V. Exª es te ja en ga -
na do.
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Sr. Se ga das Vi a na – Não es tou.

SR. CARLOS PRESTES –  Con fes so a V. Exª que não é
opor tu no o mo men to para des mas ca rar ca lú ni as con tra a Rús sia. Qu an to
ao Bra sil, o Par ti do Co mu nis ta está em pre gan do me i os le ga is e de mo crá -
ti cos para fa zer a pro pa gan da de suas idéi as e or ga ni zar o povo para a
luta ele i to ral. Essa a nos sa po si ção e do nos so par ti do. 

So mos so ci a lis tas, lu ta mos pela com ple ta eman ci pa ção do ho -
mem, pela ne ga ção com ple ta da ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem,
mas, sen do so ci a lis tas, não pre ten de mos, por for ma al gu ma, nem hoje,
como não pre ten día mos em 1935, ape sar de ha ver mos sido con de na dos 
por isso, im plan tar o so ci a lis mo da no i te para o dia. So mos ma te ri a lis -
tas, so mos ob je ti vos e sa be mos que se não im plan ta o co mu nis mo, nem
o so ci a lis mo, da no i te para o dia. Co mu nis tas, lu ta mos pela ne ga ção
des sa si tu a ção de mi sé ria atu al, mas essa ne ga ção só po de rá ser cons -
tru í da com os ma te ri a is de que dis po mos.

Hoje, no Bra sil, o fun da men tal, o es sen ci al é lu tar con tra esse
atra so, que são to dos es ses res tos fe u da is, para abrir pers pec ti vas ao
de sen vol vi men to rá pi do e de ci si vo da eco no mia na ci o nal, da eco no mia
ca pi ta lis ta. O pro le ta ri a do, num país como o Bra sil, so fre mais des sa
mi sé ria, des se atra so do que, pro pri a men te, da ex plo ra ção ca pi ta lis ta.

Sr. Se ga das Vi a na – Per mi ta-me V. Exª mais um apar te. Estou
de acor do com V. Exª, quan do diz que não es ta mos nes ta ses são para
des mas ca rar in ven ções so bre a Rús sia. Esta mos aqui, sim, para pres tar
ho me na gem à For ça Expe di ci o ná ria Bra si le i ra, para nos con gra tu lar mos 
com as Na ções Uni das, sem ex pla na ções dou tri ná ri as.

SR. CARLOS PRESTES – Esta mos pres tan do à me mó ria
dos nos sos mor tos de Pis tóia e a quan tos se sa cri fi ca ram na luta con tra
o na zis mo a me lhor de to das as ho me na gens, qual a de aler tar aos sin -
ce ros de mo cra tas na de fe sa da de mo cra cia, da ex pan são e in de pen dên cia
da nos sa pá tria, por que foi por isso que mor re ram os nos sos sol da dos,
avi a do res e ma ri nhe i ros. (Mu i to bem!)

Se nho res, não há, por tan to, ra zão de ser para esta cam pa nha
sis te má ti ca, con tra o Par ti do Co mu nis ta, con tra o co mu nis mo em ge ral.
Uma idéia não se com ba te pela for ça, pela vi o lên cia, pe las me di das po li -
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ci a is. (Mu i to bem!) Cre mos que isto se acha su fi ci en te men te pro va do pela
pró pria ex pe riên cia da di ta du ra. Não fo ram nove anos de opres são, de
ter ror, du ran te os qua is a Po lí cia me man te ve em si tu a ção de iso la men to 
com ple to, to tal, que con se gui ram mo di fi car as mi nhas idéi as. Uma idéia
se com ba te com ou tra idéia. As idéi as não po dem ser es ma ga das nem
eli mi na das. Só po dem ser subs ti tu í das.

Sr. Sou za Leão – V. Exª, en tre tan to, quan do saiu da pri são, foi
para apo i ar a di ta du ra, que re al men te o de te ve.

SR. CARLOS PRESTES – Há equí vo co de V. Exª.

Sr. Sou za Leão – É no tó rio.

SR. CARLOS PRESTES  – Não saí da pri são para apo i ar a
di ta du ra, mas para lu tar con tra os gol pes, con tra a subs ti tu i ção vi o len ta,
de ho mens no po der, por que, para nós, de mo cra cia não é dar sim ples
gol pes de es ta do e ho mens, subs ti tu ir por exem plo, o Sr. Ge tú lio Var -
gas por um ma gis tra do, ou por um ge ne ral qual quer. Isso não é de mo -
cra cia. De mo cra cia é lu tar para que o povo in ter ve nha re al men te na
vida pú bli ca, se edu que po li ti ca men te pe las pró pri as ati vi da des po lí ti -
cas; e, por meio pro ces sos de mo crá ti cos, que i ra, de fato, subs ti tu ir os
ho mens de go ver no.

Na ver da de, lu ta mos con tra os gol pes; lu ta mos con tra to dos
aque les que, cer ta ou er ra da men te, pen sa vam ser meio de aca bar a di ta -
du ra e subs ti tu ir o Sr. Ge tú lio Var gas ar bi tra ri a men te, por um gol pe de
ge ne ra is pre pa ra do por ofi ci a is no Qu ar tel Ge ne ral.

Isso não é de mo cra cia – subs ti tu ir um di ta dor por ou tro.
Foi bas tan te o Sr. José Li nha res go ver nar três me ses para se

ve ri fi car que um ma gis tra do, quan do é di ta dor, mos tra-se igual a qual -
quer ou tro di ta dor.

Sr. Piza So bri nho  – Sem o gol pe o Sr. Ge tú lio Var gas sa i ria do
Go ver no?

SR. CARLOS PRESTES – É di fí cil, em po lí ti ca, fa zer mos
hi pó te ses.

A ver da de é que nos so povo lu ta va e luta pela de mo cra cia. O
Se nhor Ge tú lio Var gas de for ma al gu ma po de ria de i xar de re a li zar as
ele i ções de 2 de de zem bro. Não ti nha for ça para isso. O ple i to se pro -
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ces sa ria e se a União De mo crá ti ca Na ci o nal não se ti ves se pre o cu pa do
tan to com os gol pes e se olhas se mais para o pro ces so ele i to ral, e  fos se, 
efe ti va men te, tra tar da or ga ni za ção de suas for ças, tal vez as ele i ções de
dois de de zem bro não lhe ti ves sem tra zi do a do lo ro sa sur pre sa que, des -
ta tri bu na, foi con fes sa da.

Sr. Sou za Leão – Se o Se nhor Ge tú lio Var gas hou ves se con -
cor da do em con vo car a Cons ti tu in te, dan do um gol pe, V. Exª es ta ria
com o di ta dor.

SR. CARLOS PRESTES – A Cons ti tu in te foi con vo ca da pelo 
Mi nis tro José Li nha res.

Lu tá va mos para que se con vo cas se a Cons ti tu in te e se re a li -
zas sem as ele i ções a dois de de zem bro, ou mais tar de, por que éra mos de 
opi nião que o ple i to, re a li za do com mais tem po, re pre sen ta ria me lhor a
ma ni fes ta ção do nos so povo.

Se nho res, em po lí ti ca, con si de ra mos que os ho mens têm gran de
im por tân cia, mas eles não são de ci si vos. Os acon te ci men tos cri am os
ho mens; es tes, po rém, não fa zem o que que rem. O pró prio Sr. Ge tú lio
Var gas, para fi car no go ver no du ran te quin ze anos, teve de adap tar-se, mu i -
tas ve zes, às cir cuns tân ci as. E aí está sua ha bi li da de de es ta dis ta – ter sa bi do 
adap tar-se às cir cuns tân ci as. Os go ver nan tes não fa zem o que que rem. Se o 
Sr. Ge tú lio Var gas con se guiu man ter-se no po der du ran te quin ze anos, foi
por que teve de ce der ao povo e de i xar que se pro ces sas sem as ele i ções, de
qual quer ma ne i ra, do con trá rio, vi ria aba i xo, como, re al men te, veio.

Por isso, lu ta mos e des mas ca ra mos es ses pro vo ca do res an ti -
co mu nis tas. Usam a mes ma lin gua gem de 1937. Por trás des sas pro vo ca -
ções, es tão as mes mas in ten ções. O gol pe con tra o Par ti do Co mu nis ta
será o pri me i ro de uma sé rie que ter mi na rá no ani qui la men to da de mo -
cra cia em nos sa pá tria. Não há exa ge ro em di zer mos que, nes sa luta
con tra o co mu nis mo, mes mo nes sa que já ago ra foi mo di fi ca da, o que
há é esse ra ti nho, sa í do da mon ta nha de pro vo ca ções; nada mais do que
um art. 177, em nova for ma, por que, pelo que di zem os jor na is, e tam -
bém os ho mens de go ver no, o que se de se ja é ex pul sar dos pos tos de
con fi an ça, dos car gos do fun ci o na lis mo pú bli co, do Exér ci to ou de
ou tros, to dos quan tos, a cri té rio das au to ri da des su pe ri o res, fo rem con -
si de ra dos co mu nis tas. É a per se gui ção, é o art. 177 da Cons ti tu i ção sob
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nova for ma. Nada mais do que isso. É o fi lho tis mo a res sur gir, por que,
se um des ses se nho res qui ser um car go, será mu i to fá cil acu sar de co -
mu nis ta aque le que o ocu pa no mo men to atu al. É con tra isso que aler -
ta mos a Casa, é para isso que cha ma mos a aten ção de toda a Na ção. O
par ti do, como par ti do po lí ti co, luta e con ti nu a rá lu tan do pela sua vida
le gal. Tem tan to di re i to a isso quan to qual quer ou tro par ti do e a le gis la ção 
é cla ra. Aque les que qui se rem que o Par ti do Co mu nis ta de sa pa re ça do
am bi en te po lí ti co de nos sa pá tria pre ci sam pro var aque las duas res tri ções
da le gis la ção ele i to ral: as re la ções di re tas com o es tran ge i ro, o re ce bi -
men to do “ouro de Mos cou” ou as ati vi da des sub ver si vas do par ti do.

Sr. Ja les Ma cha do  – V. Exª não re co nhe ce ao par ti do fas cis ta o 
mes mo di re i to de lu tar pe los seus ide a is?

O SR. CARLOS PRESTES – Não re co nhe ço esse di re i to ao
par ti do fas cis ta, por que se ria o su i cí dio da de mo cra cia per mi tir, em
nome da de mo cra cia em abs tra to, a vida do fas cis mo. Os nos sos sol da dos 
lu ta ram e mor re ram para que o na zis mo e o fas cis mo fos sem ani qui la dos. 
O fas cis mo é o re tro ces so e a vol ta à Ida de Mé dia, a re a ção, a bru ta li da de, 
a ex plo ra ção. Como de i xar li ber da de para isso? Se ria ver da de i ro su i cí dio. 
A idéia fas cis ta, nin guém a po de rá re ti rar da ca be ça dos fas cis tas. Os
fas cis tas são fas cis tas. O go ver no pode afas tar es ses fas cis tas im pe ni ten tes 
dos pos tos que ocu pam, des de que es tão re al men te pre ju di can do a
Na ção, por que, para se man te rem em seus car gos, para de fe sa das po si -
ções, co me çam por ani qui lar a de mo cra cia. O fas cis mo não pode so bre -
vi ver em re gi me de mo crá ti co.

Sr. Ja les Ma cha do – V. Exª aca ba de di zer que não se ar ran ca
uma idéia pela for ça.

SR. CARLOS PRESTES – Per fe i ta men te. Mas não se tra ta de 
ar ran car idéia: tra ta-se de ar ran car os fas cis tas dos pos tos que es te jam
ocu pan do. Não nos ilu da mos que seja pos sí vel a um fas cis ta de i xar de
ser fas cis ta: é sem pre fas cis ta e im pe ni ten te. Ago ra, se é fas cis ta, que
não ve nha per tur bar a mar cha da de mo cra cia em nos sa pá tria, que seja
afas ta do da po si ção, do pos to de con fi an ça que ocu pa, para não fa zer o
que está fa zen do con tra a de mo cra cia. Por exem plo: esse Co ro nel fas -
cis ta que está na De le ga cia da Ordem Po lí ti ca e So ci al, que  man da te le -
gra ma pro i bin do co mí ci os e pas se a tas sem di zer por or dem de quem.
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Cabe ao go ver no to mar me di das para im pe dir es sas per tur ba ções da
or dem, para evi tar que es ses ini mi gos da de mo cra cia con ti nu em per tur -
ban do a mar cha da de mo cra cia e afas tan do o povo do go ver no jus ta -
men te no mo men to em que este mais ne ces si ta do apo io do povo para
re sol ver os gra ves pro ble mas da hora pre sen te. Por isso, so mos con tra o 
fas cis mo. Não te mos a ilu são de ar ran car a idéia do fas cis ta, mas o fas -
cis ta pode ser ar ran ca do dos pos tos de im por tân cia, prin ci pal men te
quan do ocu pan do pos tos de con fi an ça no go ver no.

Sr. Dias For tes – V. Exª está re ve lan do que não é de mo cra ta.
SR. CARLOS PRESTES – Nes ta de mo cra cia é de mo cra cia

ob je ti va, de mo cra cia para o pro gres so de nos sa  Pá tria, de mo cra cia para
que o povo pos sa, re al men te, go zar do di re i to de re u nião. Não é de mo -
cra cia em que os fas cis tas ocu pam pos tos de im por tân cia para im pe dir
que o povo goze da de mo cra cia. De mo cra cia é go ver no em be ne fí cio da 
ma i o ria e não de uma mi no ria de fas cis tas ou de ele men tos que ocu pam
pos tos de im por tân cia para de fen der os in te res ses das na ções im pe ri a -
lis tas e do ca pi tal es tran ge i ro.

Sr. Dan tas Jú ni or – Isso é de mo cra cia de um par ti do só.
SR . CARLOS PRESTES – Não é de mo cra cia de um par ti do

só. Há ou tra ques tão. Não se tra ta de de mo cra cia bur gue sa. Na Rús sia
há de mo cra cia so ci a lis ta. Veja bem. O que é par ti do po lí ti co? É or ga ni -
za ção para de fe sa dos in te res ses de uma clas se ou de uma ca te go ria so ci al.

Na União So vié ti ca não há con di ções eco nô mi cas ou so ci a is
que per mi tam a exis tên cia de ou tros par ti dos por que lá só exis te o pro -
le ta ri a do.

Os se nho res po dem acu sar a União So vié ti ca do que qui se -
rem, mas lá não en con tra rão um bur guês, um ex plo ra dor das mas sas.

Sr. Osó rio – Estou ou vin do o dis cur so de V. Exª com todo o
aten ta men to, mas peço per mis são para di zer que V. Exª está des vir tu -
an do com ple ta men te o sen ti do des ta ses são, pre va le cen do-se da tri -
bu na para fa zer a de fe sa de suas idéi as e a pro pa gan da do Par ti do
Co mu nis ta. (Pal mas.)

SR. CARLOS PRESTES – Se nhor De pu ta do, es tou no gozo
de um di re i to, pres tan do ho me na gem aos nos sos mor tos, de fen den do a
de mo cra cia, pela qual lu ta ram e mor re ram. (Mu i to bem!)
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Qu an to ao sen ti do do de ba te, a cul pa não é mi nha, por que
res pon do aos apar tes e às in ter ven ções dos ilus tres co le gas. 

Se nho res, o mo ti vo prin ci pal da cam pa nha con tra o co mu -
nis mo é, in ter na men te, sal var as po si ções dos fas cis tas, por que os fas -
cis tas sa bem e sen tem que não po de rão man ter-se nes tas po si ções à me -
di da que a de mo cra cia pro gre dir, e, daí, os gol pes de to das as for mas
que ten tam con tra a de mo cra cia; sal var os lu cros ex tra or di ná ri os; ex po li ar
cada vez mais o povo; sal var os in te res ses das gran des em pre sas im pe ri a -
lis tas, como a Light, a Le o pol di na e ou tras. E o mo ti vo ex ter no é a
ten dên cia, a pre o cu pa ção, o de se jo de ar ras tar nos sa Pá tria como país
sub me ti do, co lô nia mu i to pró pria a for ne cer sol da dos para as aven tu ras
guer re i ras do im pe ri a lis mo.

Não é por aca so que as ba ses mi li ta res – pese aos des men ti -
dos ofi ci a is – con ti nu am nas mãos dos im pe ri a lis tas como ain da hoje
con fes sa um dos Sub se cre tá ri os do De par ta men to de Esta do. E ain da
on tem os jor na is des ta Ca pi tal pu bli ca ram o pro je to apre sen ta do pelo
Pre si den te Tru man so bre a co o pe ra ção mi li tar no con ti nen te. É a dou -
tri na de Mon roe, es sen ci al men te de fen si va, trans for ma da em ofen si va.
É o blo co pan-ame ri ca no que res sur ge em fla gran te des res pe i to à Car ta
de São Fran cis co, que fun dou a Orga ni za ção das Na ções Uni das. É rep to
à uni da de mun di al e par ti cu lar men te à co la bo ra ção das três gran des
po tên ci as. Esse blo co pan-ame ri ca no põe em pe ri go a paz no he mis fé -
rio e no mun do, le van ta sus pe i tas na Grã-Bre ta nha e na URSS, que são
ou tros dois gran des ele men tos no Con se lho de Se gu ran ça. Para que os
Esta dos Uni dos ne ces si tam des sa or ga ni za ção mi li tar de todo o con ti -
nen te, se não para en fren tar as duas ou tras gran des po tên ci as?

Co lo ca, ain da, sob o do mí nio nor te-ame ri ca no, pa í ses como o 
nos so, ain da atra sa dos, sem in dús tria pe sa da. As nos sas for ças ar ma das
pas sa rão à ca te go ria de ele men tos sub mis sos às for ças nor te-ame ri ca nas. 
É ine vi tá vel. Pela ma ne i ra por que está sen do pro je ta do nos Esta dos
Uni dos, esse blo co pan-ame ri ca no, essa or ga ni za ção mi li tar do con ti -
nen te, visa ele co lo car nos sas for ças ar ma das, fren te ao exér ci to ul tra-mo -
der no dos Esta dos Uni dos, nas con di ções – to ma das as de vi das pro por -
ções – de nos sas po lí ci as es ta du a is fren te ao Exér ci to na ci o nal. E, mais
dia, me nos dia, te re mos o nos so Exér ci to, com sol da dos bra si le i ros,
sob o co man do de ofi ci a is nor te-ame ri ca nos. É esse o ca mi nho, é essa a 
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ten dên cia do im pe ri a lis mo yan kee. Esta mos aler tan do. Nin guém mais do
que nós de se ja que isso não se re a li ze, e lu ta re mos con tra tal co i sa. Mas
hoje, mes mo o Mi nis tro da Ma ri nha che ga e de cla ra-se mu i to sa tis fe i to
com o pro je to do Pre si den te Tru man, de sub mis são com ple ta das nos -
sas for ças ar ma das às nor te-ame ri ca nas. É a tese de fen di da pelo Pre si -
den te Tru man em sua car ta ao Par la men to ame ri ca no.

Sr. To le do Piza – Não será com o mes mo ob je ti vo que a União 
So vié ti ca está re u nin do em tor no de si os Esta dos bal câ ni cos?

SR. CARLOS PRESTES – Cha mo a aten ção dos Srs. Cons ti -
tu in tes para essa ten dên cia de for ma ção de um blo co no he mis fé rio, não 
para de fe sa, por que nin guém nos ame a ça, mas para o ata que.

É para se con se guir tudo isso que se de se ja li qui dar a de mo -
cra cia, a co me çar pelo fe cha men to do Par ti do Co mu nis ta, pe las per se -
gui ções às or ga ni za ções ope rá ri as, pela cam pa nha con tra os co mu nis tas.
Nós, de mo cra tas e co mu nis tas, apro ve i ta mos a so le ni da de de hoje para,
ho me na ge an do as ví ti mas do fas cis mo, ren den do nos so pre i to de gra ti -
dão a to dos que sou be ram lu tar pela paz, de cla rar que pros se gui re mos
ina ba lá ve is na luta con tra o fas cis mo, pela sua com ple ta e efe ti va ex tin ção
da face da Ter ra, para am pli a ção, ga ran tia e con so li da ção da de mo cra cia
em nos sa Pá tria. Para essa luta cha ma mos to dos os ho mens dig nos –
ho mens e par ti dos – dis pos tos a mar char com to dos que que i ram, de
fato, de fen der a de mo cra cia.

Sa be mos o quan to é gra ve o mo men to que atra ves sa mos e di fí -
cil a so lu ção dos pro ble mas na ci o na is. Esses pro ble mas, no en tan to, pre -
ci sam ser re sol vi dos com ur gên cia, por que o povo não pode mor rer de
fome e as bru ta li da des po li ci a is só nos po dem le var ao caos e à guer ra
ci vil. Ain da são pos sí ve is, no en tan to, so lu ções pa cí fi cas e de mo crá ti cas. É 
para al can çá-las que es ta mos pron tos a apo i ar o go ver no, a co la bo rar com 
ele, não em bus ca de pos tos ou pre fe i tu ras ou in ter ven to ri as, mas para
que se che gue, como urge, a me di das prá ti cas e efi ci en tes a fa vor do povo.

Foi isso que ain da hoje afir ma mos em nota da Co mis são Exe -
cu ti va do nos so par ti do, que diz o se guin te: 

“1 – A Co mis são  Exe cu ti va, do PCB, em re u nião de 6-5-46,
exa mi nou a si tu a ção na ci o nal em seu con jun to, es pe ci al men te os gra ves
e ver go nho sos acon te ci men tos de 1º de Maio e as re cen tes e mais des -
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ca ra das pro vo ca ções po li ci a is con tra a exis tên cia le gal do Par ti do Co mu -
nis ta. É de as si na lar que, ape sar da der ro ta mi li tar do nazi-fas cis mo, a
gran de data mun di al dos tra ba lha do res, ao con trá rio do que acon te ceu
no mun do ci vi li za do, de cor reu ain da des ta vez aqui em nos sa ter ra sob
o sig no da re a ção e do fas cis mo. Tan ques e ca nhões fo ram tra zi dos à
rua para com ple tar o qua dro ter ro ris ta das no tas po li ci a is com que a re a -
ção ten tou apro ve i tar o dia dos tra ba lha do res para mais um gol pe con tra
a de mo cra cia e em de fe sa dos in te res ses das gran des em pre sas im pe ri a -
lis tas. O que se ten tou mais uma vez, pelo ter ror po li ci al e por meio de 
toda a sor te de pro vo ca ções, foi se pa rar o povo e o pro le ta ri a do do seu
par ti do, o PCB, in sis ten te men te ame a ça do em sua vida le gal e apre sen ta -
do à Na ção, qual em 1937, nos tem pos do Pla no Co hen, como prin ci pal
cul pa do da mo bi li za ção po li ci al e guer re i ra do go ver no con tra o povo, a
clas se ope rá ria e suas or ga ni za ções.

2 – Se as pro vo ca ções de mar ço úl ti mo con tra o par ti do e seus
di ri gen tes ti ve ram cu nho mar ca da men te in ter na ci o nal e im pe ri a lis ta, já as
de ago ra, pela pró pria for ma pri má ria e  tru cu len ta de que se re ves ti ram,
tra em a ori gem mais pró xi ma dos res tos do fas cis mo em nos sa ter ra que
lu tam de ses pe ra da men te para so bre vi ver e ain da con se guem ar ras tar a
ma i o ria dos ho mens do go ver no em suas aven tu ras con tra o povo e mais
par ti cu lar men te con tra a clas se ope rá ria e suas or ga ni za ções, es pe ci al men te
o nos so par ti do. Tra ta-se  de um pe que no gru po de mi li ta res fas cis tas
como Alcio Sou to, Fi lin to Mül ler, Imbas saí e pou cos mais que ain da 
ocu pam pos tos im por tan tes na tro pa no apa re lho es ta tal e tudo fa zem,
em seu de ses pe ro de ven ci dos, por im pe dir ou bar rar a mar cha da de mo -
cra cia em nos sa ter ra. A es ses mi li ta res jun tam-se os po lí ti cos re a ci o ná ri os 
e po li ci a is de pro fis são, como J. C. de Ma ce do So a res, Ne grão de Lima,
Pe re i ra Lira, Oli ve i ra So bri nho e pou cos mais, to dos igual men te sem
ne nhu ma in fluên cia ou pres tí gio po pu lar, mas ati vos na luta con tra a
de mo cra cia e ain da ca pa zes, gra ças aos pos tos que ocu pam, de ar ras tar o
go ver no em aven tu ras re a ci o ná ri as e di ta to ri a is, vi san do a vol ta do fas cis -
mo, da cen su ra, da vi o lên cia con tra o povo e do ter ror po li ci al.

3 – Esse pe que no gru po ci vil e  mi li tar, pe las pró pri as di fi cul -
da des com que luta para so bre vi ver, apóia-se cada vez mais no im pe ri a -
lis mo, es pe ci al men te no ca pi tal ian que  mais re a ci o ná rio, que por sua
vez dele se ser ve para a de fe sa de seus in te res ses mais ime di a tos na
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ex plo ra ção cres cen te de nos so povo, vi san do che gar à sua com ple ta e
to tal sub mis são  co lo ni al e im pu ne men te ar ras tá-lo às aven tu ras guer re i ras
em evi den te pre pa ra ção no mun do in te i ro pe los ele men tos mais re a ci o ná -
ri os do ca pi tal fi nan ce i ro in glês e nor te-ame ri ca no.

4 – De ou tro lado, as va ci la ções do go ver no, seu medo ao
povo, cada vez mais evi den te, e que pa re ce cres cer à me di da que se agra va 
e apro fun da a cri se eco nô mi co-fi nan ce i ra, fa ci li ta, sem dú vi da, a obra
ne fas ta dos re ma nes cen tes do fas cis mo que se sen tem den tro do go ver no 
cada vez mais for tes e ne ces sá ri os, em con di ções de ten tar no vas aven -
tu ras con tra o povo e a de mo cra cia. É que à cri se fi nan ce i ra e eco nô mi ca,
no pon to a que já che ga mos, não é mais pos sí vel fa zer fren te com pa li a -
ti vos e sim ples de cre tos-leis mais ou me nos for ma is, inó cu os ou im pra -
ti cá ve is. A ca res tia e a in fla ção es tão a exi gir me di das prá ti cas e ur gen tes, 
tan to mais quan to se agra va a cri se eco nô mi ca com as con se qüên ci as já
sen sí ve is da in fla ção so bre a eco no mia na ci o nal, a co me çar pela pe cuá ria 
já em ple na cri se, mas sen sí vel tam bém para a in dús tria que já co me ça a
sen tir a con cor rên cia dos ar ti gos im por ta dos, o que leva à di mi nu i ção de 
ho ras de tra ba lho e até ao fe cha men to de fá bri cas com o con se qüen te e
ca tas tró fi co re sul ta do do de sem pre go ope rá rio.

5 – Inca paz até ago ra de en fren tar com de ci são e ener gia tão
gra ves pro ble mas, se pa ra-se o go ver no cada vez mais do povo, de i xan -
do-se fa cil men te ar ras tar pe los aven tu re i ros fas cis tas que pro me tem
anu lar pela for ça e pelo ter ror de me di das po li ci a is o pres tí gio po pu lar
cres cen te de nos so par ti do, e exi gem do go ver no uma po lí ti ca in ter na e
ex ter na cada vez mais re a ci o ná ria e im po pu lar. E, no ex te ri or, o des pres -
tí gio do Bra sil com a atu a ção re a ci o ná ria do seu re pre sen tan te na ONU
a apre sen tar-se como de fen sor de Fran co jus ta men te no mo men to em
que o he rói co pro le ta ri a do de San tos nega-se a des car re gar os bar cos 
es pa nhóis e em que a Assem bléia Cons ti tu in te pro cla ma por una ni mi da de 
sua so li da ri e da de ao povo re pu bli ca no, de Espa nha. E, no in te ri or, a
po lí ti ca de pro vo ca ções su ces si vas con tra o pro le ta ri a do e suas or ga ni -
za ções, como o MUT, é par ti cu lar men te con tra o Par ti do Co mu nis ta,
cuja vida le gal é in sis ten te men te ame a ça da. É, ain da ago ra, nova ten ta ti va 
con tra a li ber da de po lí ti ca e de pen sa men to com a vol ta do ar ti go 177 da
fa mi ge ra da Car ta de 1937, sob nova for ma e es pe ci al men te di ri gi do con -

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 177



tra os co mu nis tas que se pre ten de apre sen tar como pe ri go sos à se gu ran -
ça do Esta do.

6 – Arras ta do, as sim, em sua po lí ti ca pe los re ma nes cen tes do
fas cis mo e pe los agen tes mais des ca ra dos do ca pi tal fi nan ce i ro in ter na -
ci o nal, se pa ra-se o go ver no cada vez ma is do povo e, in ca paz de re sol -
ver os gra ves pro ble mas da hora que atra ves sa mos, mar cha cada vez
mais para a re a ção, para me di das cada vez mais vi o len tas con tra o povo
mi se rá vel e es fo me a do, ví ti ma das fi las, do câm bio ne gro, da ex plo ra ção
cres cen te dos ho mens, dos lu cros ex tra or di ná ri os e cada vez mais de si -
lu di do e de ses pe ra do. É fá cil ima gi nar a que se pre ten de che gar, res pon -
den do com a vi o lên cia e ar bí trio po li ci al aos re cla mos de um povo mi se -
rá vel e es fo me a do. No ca mi nho da re a ção e do fas cis mo por que se vai
de i xan do le var o go ver no, mar cha mos a pas sos rá pi dos para o caos e a
guer ra ci vil. Esse o pe ri go que nos ame a ça e que nos que rem levar os
re ma nes cen tes do fas cis mo tão po de ro sos no seio de um go ver no que
ain da se diz de mo cra ta e quan do se re di ge uma Car ta Cons ti tu ci o nal que
se pro me te não ser idên ti ca ao mos tren go fas cis ta de 1937. Esse  o pe ri go 
que nos ame a ça e pelo qual de vem des de logo ser res pon sa bi li za dos os
ho mens no po der e to dos aque les que con tra tão ne gra pers pec ti va não
qui se rem des de já lu tar com de ci são e ener gia.

7 – No en tan to a so lu ção pa cí fi ca dos gra ves pro ble mas des -
ta hora é ain da pos sí vel e por ela luta e con ti nu a rá a lu tar sem des fa le -
ci men to o PCB. Bas ta que os go ver nan tes se apro xi mem do povo,
ou çam-no ao in vés de se de i xa rem le var pe los re a ci o ná ri os e fas cis tas
que o cer cam e o com pro me tam, bas ta que se de se je re sol ver, de ma -
ne i ra ob je ti va e prá ti ca, o pro ble ma da mi sé ria po pu lar, bus car com
ho nes ti da de e com a aju da do pró prio povo so lu ções para os pro ble -
mas que o ator men tam; bas ta que se ace i te a prá ti ca da de mo cra cia
pelo res pe i to aos di re i tos fun da men ta is do ci da dão; bas ta que se faça
uma po lí ti ca ex ter na e in ter na de acor do com a von ta de ma ni fes ta da
ma i o ria da Na ção.

A Co mis são Exe cu ti va cha ma, mais uma vez, a aten ção de
todo o par ti do para que in sis ta nes sa luta por uma so lu ção pa cí fi ca
dos gra ves pro ble mas des te, para, pela apre sen ta ção em cada mo -
men to e em cada re gião das so lu ções prá ti cas e viá ve is em be ne fí cio
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do povo e do pro gres so na ci o nal da que les pro ble mas, os mais ur gen -
tes e ime di a tos.

8 – Com o mes mo fim e em nome do Co mi tê Na ci o nal do
PCB, di ri ge-se a Co mis são Exe cu ti va desta ma ne i ra a evi tar o caos, a
guer ra ci vil a to dos os par ti dos po lí ti cos não-fas cis tas, num ape lo ve e -
men te para que se unam em de fe sa da de mo cra cia ame a ça da e para que,
as sim uni dos, par ti ci pem da so lu ção pa cí fi ca dos pro ble mas na ci o na is
de ma ne i ra a evi tar o caos, a guer ra ci vil, novo e des ne ces sá rio der ra ma -
men to do san gue do nos so povo.

Os co mu nis tas es ten dem sin ce ra e fra ter nal men te a mão a
to dos – ho mens e par ti dos po lí ti cos – que que i ram de fato lu tar pela
de mo cra cia, pela li qui da ção de fi ni ti va dos res tos do fas cis mo no Bra sil,
que que i ram lu tar pela so lu ção pa cí fi ca dos gra ves pro ble mas na ci o na is
da hora que atra ves sa mos e em de fe sa da paz e sua con so li da ção no
mun do in te i ro. Fren te às ame a ças da re a ção e do fas cis mo tor na-se cada 
vez mais in dis pen sá vel a união os ten si va e for mal de to dos os pa tri o tas
e de mo cra tas que já não po de rão ago ra im pu ne men te re pe tir o erro
su i ci da dos anos de 1935-1937, quan do, por dis pli cên cia da omis são,
en tre ga ram sem luta o ter re no à ca ma ri lha fas cis ta, sem es crú pu los, ati va 
e am bi ci o sa.

9 – O PCB di ri ge-se ain da aos ho mens do go ver no não com -
pro me ti dos com o fas cis mo e que de se jem sin ce ra men te a so lu ção pa cí -
fi ca dos pro ble mas na ci o na is. O PCB luta pela paz e pela de mo cra cia e
está pron to a apo i ar o go ver no, a co la bo rar mes mo com ele, des de que
que i ra re al men te re sol ver de ma ne i ra prá ti ca os pro ble mas da mi sé ria e
da fome do povo, ga ran tir a de mo cra cia e li qui dar de fato os res tos do
fas cis mo em nos sa Pá tria. Os co mu nis tas não dis pu tam po si ções a não
ser  jun to ao povo e pe los mé to dos de mo crá ti cos, nem fa zem cam ba la -
chos, mas es tão pron tos a fa zer qua isquer acor dos seja com quem for,
des de que re al men te fa vo rá vel ao povo e à de mo cra cia. Nas ele i ções que 
se avi zi nham pro cu ra re mos acor dos ele i to ra is para cha pas de uni da de,
des de que se jam na base de um pro gra ma po pu lar e da es co lha ju di ci o sa
de can di da tos que pos sam me re cer a con fi an ça do pro le ta ri a do e do
povo. Se rão es ses os can di da tos, co mu nis tas ou não, que me re ce rão o
apo io do PCB.
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10 – Mas a Co mis são Exe cu ti va, ao fa zer tais de cla ra ções,
cha ma a aten ção de todo o par ti do para a ne ces si da de ur gen te de re for çar 
suas li ga ções com as gran des mas sas tra ba lha do ras e de or ga ni zar cada
vez me lhor suas fi le i ras e o pró prio povo. A so lu ção pa cí fi ca dos pro ble -
mas na ci o na is ain da é pos sí vel, mas na me di da em que o pro le ta ri a do e
o povo a re cla ma rem or ga ni za da men te do go ver no e das clas ses do mi -
nan tes. A si tu a ção exi ge de to dos os co mu nis tas o ma i or cu i da do con tra 
as pro vo ca ções si mul ta ne a men te com a má xi ma fir me za, ener gia, per sis -
tên cia, co ra gem e au dá cia na luta em de fe sa da de mo cra cia e dos di re i -
tos fun da men ta is do ci da dão. O aca ta men to às de ci sões do go ver no
não deve sig ni fi car sub mis são pas si va às or dens ar bi trá ri as da po lí cia,
con tra as qua is de ve mos pro tes tar por to dos os me i os le ga is, de for ma a 
es go tar to dos os re cur sos an tes de ace i tá-las e con tra elas fa zen do uso
de for mas de luta cada vez mais al tas e vi go ro sas. A ini ci a ti va dos or ga -
nis mos de base pre ci sa ser cada vez ma i or e vale, sem dú vi da, mu i to
mais que qua is quer co mu ni ca ções ou ape los aos or ga nis mos su pe ri o res.  
O es sen ci al, en fim, está na ver da de i ra mo bi li za ção de mas sas con tra as
ar bi tra ri e da des po li ci a is e na ní ti da com pre en são que pode ter todo o
par ti do de que aca tar as de ci sões das au to ri da des e lu tar pela so lu ção pa -
cí fi ca dos pro ble mas na ci o na is não sig ni fi ca fi car de bra ços cru za dos
nem con for mar-se, opor tu nis ti ca men te, sem pro tes to, com as ar bi tra ri e -
da des  e vi o lên ci as po li ci a is. Nes sa luta pela de mo cra cia am plia-se cada
vez mais o cam po de ação dos co mu nis tas que de vem fa zer es for ços re -
do bra dos no sen ti do de ga nhar no vas ca ma das so ci a is para o lado do
pro le ta ri a do e das gran des mas sas tra ba lha do ras do cam po. O es sen ci al
está em sa ber lu tar efe ti va men te pela paz e pela de mo cra cia, pela me lho -
ria das con di ções de vida do povo em ge ral, pela li qui da ção de fi ni ti va
dos res tos do fas cis mo e con tra  o im pe ri a lis mo, pela en tre ga de fi ni ti va
e ime di a ta de nos sas ba ses mi li ta res ain da em po der do im pe ri a lis mo.
Foi as sim que ven ce mos até ago ra as pro vo ca ções po li ci a is e fas cis tas
con tra a le ga li da de de nos so par ti do e será se guin do os mes mos pre ce i tos, 
de for ma cada vez mais cons ci en te e or ga ni za da, que ven ce re mos as
va gas de pro vo ca ção que ain da vi rão até a de fi ni ti va li qui da ção dos res -
tos do fas cis mo e a ga ran tia e con so li da ção da de mo cra cia em nos sa Pá tria.

A Co mis são Exe cu ti va do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil  – Rio, 6 de
maio de 1946.”
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Em ho me na gem, se nho res, à gran de data de hoje, re for ce mos 
nos sa luta pela paz, pela co la bo ra ção das Na ções Uni das, pela li qui da ção 
dos fo cos fas cis tas. Não va ci le mos na luta em de fe sa da de mo cra cia,
nem nos de i xe mos, por ego ís mo, por dis pli cên cia ou omis são, en ga nar
pe los fas cis tas que, re pe tin do a des mo ra li za da ma no bra de 1397, vol tam 
a fa lar em pe ri go co mu nis ta, para ten tar um novo gol pe con tra a de mo -
cra cia, a in de pen dên cia e o pro gres so do Bra sil. (Mu i to bem! Mu i to bem!
Pal mas. O ora dor é cum pri men ta do.)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dis cur so so bre o 1º ani ver sá rio da 
vida le gal do Par ti do Co mu nis ta

(Dis cur so pro nun ci a do na 69ª Ses são da Assem bléia
Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 10,
23-5-46, pp. 91-110.)

  SR. CARLOS PRESTES∗ – Sr. Pre si den te, Srs. Cons ti tu in tes,
hoje, 23 de maio, nós, da ban ca da co mu nis ta, ao vir mos à tri bu na para
tra tar de ma té ria cons ti tu ci o nal, tra zen do a co la bo ra ção de nos so par ti do
à obra má xi ma em que es ta mos em pe nha dos, não po de mos de i xar de
re cor dar a data que trans cor re.

Há um ano, no dia de hoje, o nome do Par ti do Co mu nis ta
do Bra sil era, pela pri me i ra vez, pro nun ci a do de pú bli co, em nos sa
pá tria, de po is de 23 anos de vida clan des ti na, de per se gui ções de toda 
or dem.

∗ Não foi re vis to  pelo ora dor.



Nes tas con di ções, co me mo ra mos, hoje, o pri me i ro ani ver sá -
rio de vida le gal de um par ti do que é de mo crá ti co; que tem pug na do,
du ran te todo o ano de cor ri do, pela so lu ção pa cí fi ca dos pro ble mas na ci o -
na is; que con ti nu a rá lu tan do pelo seu pro gra ma, o qual de se ja, como é
di re i to de todo ho mem e de toda agre mi a ção po lí ti ca, ver vi to ri o so
pe los pro ces sos de mo crá ti cos.

Se nho res, ao ini ci ar mi nha ora ção, em que tra go uma pe que na 
con tri bu i ção do par ti do, a con tri bu i ção da ban ca da co mu nis ta para a
obra que ela bo ra mos, per mi to-me ler al gu mas das pa la vras pro nun ci a das,
jus ta men te há um ano, no co mí cio me mo rá vel de São Ja nuá rio, no
Cam po do Vas co da Gama, aqui na ca pi tal da Re pú bli ca. Essas pa la vras 
são ago ra re lem bra das, por que ser vem de pon to de par ti da para jus ti fi car
o nos so modo de ver, re la ti va men te à Car ta Mag na, que, jul ga mos, deve
ser es cri ta em con di ções de re al men te ser vir aos in te res ses da de mo cra -
cia, aos in te res ses do nos so povo e ao pro gres so do Bra sil. Há um ano,
na que le co mí cio, ti ve mos oca sião de di zer:

“Sa be mos o quan to é gra ve o mo men to que atra ves sa -
mos, e em con ta to, como es ta mos, com as ca ma das mais po -
bres de nos so povo, sa be mos e sen ti mos o quan to é do lo ro sa
sua si tu a ção eco nô mi ca, e mi se rá vel o ní vel de vida a que che -
gou. Mul ti pli cam-se com a in fla ção os pre ços dos ar ti gos de
pri me i ra ne ces si da de e não são re a jus ta men tos de sa lá ri os com
acrés ci mos de 40% ou 50% que per mi ti rão à clas se ope rá ria
sair da mi sé ria em que se de ba te. Do ou tro lado, uma ab sur da
fi xa ção de pre ços, que em ge ral só atin giu os pro du tos agrí co -
las de ma i or con su mo, veio agra var a si tu a ção já di fí cil em nos -
so cam po, fo men tar o êxo do agrí co la para as gran des ci da des,
de ter mi nar a es cas sez cada vez ma i or dos re fe ri dos ar ti gos e
ali men tar a es pe cu la ção im pi e do sa do mer ca do ne gro.

Como en fren tar tão sé ria si tu a ção? O re mé dio não está,
evi den te men te, na guer ra ci vil, nem nos gol pes sal va do res.
Mas já está vis to tam bém que os pa li a ti vos nada re sol vem.
Não é mais pos sí vel en ga nar a fome do povo com a elo qüên -
cia va zia so bre as be le zas de nos sa na tu re za. O mé to do mais
re cen te do ma la ba ris mo com ci fras já não dá tam bém ma i o res 
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re sul ta dos. Como ava li ar va lo res com uma uni da de mo ne tá ria 
elás ti ca que en co lhe cada vez mais em seu po der de com pra?

ESTALA A VELHA ESTRUTURA ECONÔMICA

A lin gua gem dos pa tri o tas é ou tra – o povo não quer
ser aca len ta do como cri an ça, quer co nhe cer a ver da de, e já pro -
vou su fi ci en te men te nes ses anos de guer ra que sabe so frer em
si lên cio, com al ti vez e re sig na ção, se as sim for ne ces sá rio à hon ra 
e à in de pen dên cia da pá tria. O que é evi den te, já não pode mais
ser ne ga do, é que, já ago ra es ta la por to dos os la dos nos sa ar ca i -
ca es tru tu ra eco nô mi ca. Nada se fez de prá ti co nos úl ti mos
quin ze anos, que se se gui ram à gran de cri se de 1929, para re sol -
ver as con tra di ções fun da men ta is en tre as for ças de pro du ção
em cres ci men to e uma in fra-es tru tu ra eco nô mi ca se cu lar men te
atra sa da em que os res tos fe u da is lu tam ain da por so bre vi ver em 
ple na épo ca da re vo lu ção so ci a lis ta, e da vi tó ria do so ci a lis mo,  já 
em re a li za ção na sex ta ou quin ta par te do mun do.

A ver da de é que os ele men tos mais re a ci o ná ri os das
clas ses do mi nan tes do país e do ca pi tal es tran ge i ro pro cu ra ram, 
e em gran de par te o con se gui ram, nes tes quin ze anos, im pe dir
o pro gres so na ci o nal. Po lí ti ca de pro te ção aos que mo no po li -
zam a pro pri e da de da ter ra e não a cul ti vam, pela lei do re a jus -
ta men to eco nô mi co, pela que i ma do café, pe los ins ti tu tos mo -
no po li za do res. Po lí ti ca de pro te ção a uma in dús tria pri mi ti va e
re tró gra da, pela pro i bi ção da im por ta ção de ma qui na ria mo -
der na. Tudo de ter mi nan do uma ren da na ci o nal mi se rá vel que
não per mi te ma i or ex pan são da ren da pú bli ca, o que im pe diu o 
re e qui pa men to das es tra das de fer ro, a aqui si ção de na vi os, o
de sen vol vi men to da ins tru ção po pu lar e o sa ne a men to em es -
ca la ne ces sá ria de lar gos tra tos de nos so vas to país.

PROGREDIR OU PERECER

Ten ta mos, em 1935, com a Ali an ça Na ci o nal Li ber -
ta do ra, re sol ver re vo lu ci o na ri a men te tais pro ble mas, en fren tar 
a de ma go gia in te gra lis ta com a re so lu ção dos pro ble mas fun -
da men ta is da re vo lu ção de mo crá ti co-bur gue sa – a re vo lu ção
agrá ria e anti-im pe ri a lis ta pelo seu con te ú do, por que, já sa bía -
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mos que sem um gol pe de ci si vo con tra o ca pi tal es tran ge i ro
re a ci o ná rio e co lo ni za dor, sem que a ter ra pas sas se ao po der
da mas sa cam po ne sa sem ter ra, ne nhum pas so se ria pos sí vel
dar no pro gres so do país. Fo mos der ro ta dos e nes tes dez
anos de com ba te ao co mu nis mo o que de fato se fez com as
ar mas as que ro sas da po lí cia, do Tri bu nal de Se gu ran ça Na ci o -
nal, do DIP re a ci o ná rio de on tem, bem di fe ren te por cer to
deste de hoje, que ir ra dia a pa la vra do povo, foi im pe dir o pro -
gres so na ci o nal e en ga nar a na ção com uma pros pe ri da de fic -
tí cia de in fla ção e de obras pú bli cas sun tuá ri as e de fa cha da,
com ex clu são tal vez úni ca e hon ro sa do iní cio da cons tru ção
de Usi na Si de rúr gi ca de Vol ta Re don da.

Mas hoje a si tu a ção é ou tra. A guer ra pre ci pi tou a
cri se e pôs em ten são as gran des for ças ma te ri a is e mo ra is de
nos so povo. Com uma ra pi dez que a mu i tos sur pre en de, mo di -
fi ca-se nos sa si tu a ção po lí ti ca e da mos pas sos de ci si vos para a
de mo cra cia, de ma ne i ra a po der o Bra sil em bre ve al can çar
pelo seu re gi me po lí ti co os pa í ses ca pi ta lis tas mais avan ça dos.
E, de vi do a isso, já são ago ra as pró pri as clas ses do mi nan tes,
por in ter mé dio da pa la vra au to ri za da dos di ri gen tes de ma i or
pres tí gio de suas tra di ci o na is or ga ni za ções, que mos tram com -
pre en der o que há de pro fun do e ver da de i ro no di le ma de Eu -
cli des da Cu nha – pro gre dir ou pe re cer. Pe re cer ou al can çar e
so bre pas sar aos pa í ses ca pi ta lis tas mais avan ça dos, não só pelo
re gi me po lí ti co, como tam bém eco no mi ca men te.”
Isto di zía mos em maio do ano pas sa do, abrin do pers pec ti vas

para a so lu ção pa cí fi ca dos gra ves pro ble mas da nos sa pá tria. Hoje, aqui
es tou para, re pe tin do es tas pa la vras, de las par tir para mos trar o que jul -
ga mos deva ser fir ma do pela Car ta Mag na que es ta mos ela bo ran do e
que, na pró xi ma se ma na, virá a ple ná rio des ta Assem bléia, a fim de as se -
gu rar mos a sa í da da si tu a ção de mi sé ria e de atra so em que vi ve mos,
para o pro gres so que to dos al me ja mos.

É o con cur so que tra ze mos. So mos mu i to ata ca dos. Não res -
pon de mos aos ca lu ni a do res,  aos ho mens de má-fé. Sa be mos, po rém,
que, mes mo en tre os de boa-fé, ho mens ho nes tos e sin ce ros, há al guns
ain da equi vo ca dos a res pe i to do pro gra ma do Par ti do Co mu nis ta e da qui -
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lo por que, na ver da de, lu ta mos. É a es ses que nos di ri gi mos, par ti cu lar -
men te àque les que, ten do as sen to nes ta Assem bléia, que a ela ten do che -
ga do pelo voto do povo, es tão cer ta men te aqui para dis cu tir, para ex por
suas idéi as e tam bém ou vir as alhe i as, aos dos ou tros par ti dos po lí ti cos e,
na ver da de, fa zer po lí ti ca. Por que po lí ti ca, Se nho res, é com pro mis so; é
pro cu rar o ter mo mé dio, a so lu ção que pos sa sa tis fa zer a ma i o ria.

So mos, nes ta Casa, uma pe que na ban ca da, que, na ver da de,
não pode, de for ma al gu ma, exer cer in fluên cia pre do mi nan te. Cre mos,
po rém, na in te li gên cia dos ho mens; cre mos na for ça dos ar gu men tos;
cre mos no pa tri o tis mo dos bra si le i ros e, par ti cu lar men te, dos que têm
as sen to nes ta Assem bléia. A eles nos di ri gi mos, ex pon do nos sas idéi as
com sin ce ri da de e fran que za, so li ci tan do a dis cus são, a bus ca, en fim, de
um ter mo mé dio que nos fa ci li te a obra de de mo cra ti za ção de nos sa
ter ra, a obra do pro gres so, do avan ço do Bra sil. 

O Par ti do Co mu nis ta é um par ti do le gal. Hoje não exis te na -
ção ci vi li za da em que o pro le tá rio não con te com o seu par ti do. Há,
en tre tan to, a res pe i to do par ti do, das suas te ses, do pro gra ma, in com -
pre en sões que, in fe liz men te, já ti ve ram eco mes mo des ta tri bu na.

Con fun de-se mu i to o pro gra ma po lí ti co, as ati vi da des po lí ti -
cas de um par ti do com ide o lo gi as. Pro cu ra-se des vi ar a luta po lí ti ca para 
um ter re no ide o ló gi co, para as ques tões de cren ça re li gi o sa ou de na tu -
re za fi lo só fi ca.

Sr. Go fre do Te les – Uma co i sa de pen de da ou tra.

SR. CARLOS PRESTES – Na opi nião de V. Exª. Per mi ta
que con ti nue ex pon do nos so pon to de vis ta.

Sr. Go fre do Te les – É evi den te que a po lí ti ca de pen de da fi lo -
so fia e V. Exª não pode as su mir uma ati tu de po lí ti ca sem an tes as su mir
uma ati tu de fi lo só fi ca.

SR. CARLOS PRESTES – Asse gu ro a V. Exª, que den tro do
Par ti do Co mu nis ta, exis tem pes so as que apre ci am os acon te ci men tos
por di ver sos pris mas fi lo só fi cos. Há ca tó li cos, pro tes tan tes, es pí ri tas,
como há ate us. Há ma te ri a lis tas e ide a lis tas. O fun da men tal den tro do
Par ti do Co mu nis ta é o res pe i to ao pro gra ma, e este é po lí ti co.
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Po li ti ca men te, qual a po si ção do par ti do fren te ao pro ble ma
da re li gião? É a se pa ra ção en tre o Esta do e a Igre ja; o res pe i to a to das as 
cren ças. Tal o nos so pro gra ma po lí ti co, isso o que vi mos fa zen do du ran te 
todo este ano de vida le gal do nos so par ti do.

Qual a in com pa ti bi li da de em se lu tar por um pro gra ma po lí ti co 
de de mo cra ti za ção de nos sa pá tria, de abrir as pers pec ti vas de pro gres so,
de avan ço do Bra sil, re al men te, no ca mi nho da ci vi li za ção? Que in com pa -
ti bi li da de pode ha ver, nes te pro gra ma, en tre cren tes e não cren tes, en tre
ca tó li cos e pro tes tan tes? Na fá bri ca, Se nho res, os ope rá ri os ca tó li cos es -
tão mu i to mais ha bi tu a dos a es ten der as mãos aos ate us, na luta por me -
lho res sa lá ri os, por que, em bo ra cre i am em Deus, sen tem tam bém a fome
de seus fi lhos. (Mu i to bem!) Esta a re a li da de con cre ta, ob je ti va, da vida.

Nós, co mu nis tas, te mos o nos so pro gra ma po lí ti co, que não
in clui, ab so lu ta men te, dis cus sões fi lo só fi cas nem ques tões re li gi o sas.

Sr. Da ni el Fa ra co – O Par ti do Co mu nis ta se gue ain da hoje a
dou tri na mar xis ta-le ni nis ta?

SR. CARLOS PRESTES – Não é pos sí vel res pon der as sim
tão se ca men te. Aliás, é esse o tema do meu dis cur so.

Sr. Da ni el Fa ra co – Para Le ni ne, o com ba te à re li gião era uma
par te fun da men tal do pro gra ma do par ti do.

SR. CARLOS PRESTES – Vos sa Exce lên cia está equi vo ca do.

Sr. Da ni el Fa ra co – Não es tou, li as obras de Le ni ne.

SR. CARLOS PRESTES – É um equí vo co de V. Exª; nin -
guém mais do que Le ni ne re pe tiu que a idéia não se com ba te por cima.
As re li giões são a con se qüên cia da pró pria di vi são da so ci e da de em
clas ses, sem pre dis se Le ni ne. Em vez de com ba ter mos a con se qüên cia,
va mos ata car a ca u sa, jus ta men te a ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem.

Sr. Da ni el Fa ra co – Pos so de cla rar a V. Exª que co nhe ço um li -
vro de Le ni ne onde ele afir ma que con si de rar a re li gião ques tão pri va da, 
como de fen de V. Exª des sa tri bu na, cons ti tui tra i ção for mal ao pro gra ma
do par ti do. Isso Le ni ne dis se. Pos so apre sen tar o li vro a V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Le ni ne en ri que ceu o mar xis mo.
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E, ago ra, per mi ta V. Exª in for me por que a ques tão re li gi o sa
não en tra no pro gra ma do par ti do.

Den tro do Par ti do Co mu nis ta, no Bra sil como em todo o
mun do, in clu si ve na União So vié ti ca, os mar xis tas cons ti tu em mi no ria.
Sua con cep ção ma te ri a lis ta não é im pos ta, não é obri ga tó ria den tro do
par ti do. Sem pre ado ta mos um pro gra ma po lí ti co con for me a épo ca his -
tó ri ca que atra ves sa mos. Nós, co mu nis tas, lu ta mos pelo so ci a lis mo; pre -
ten de mos che gar, re al men te, a eli mi nar a ex plo ra ção do ho mem pelo
ho mem; isto não quer di zer, ab so lu ta men te, que ten ci o ne mos im plan tar
co mu nis mo ou so ci a lis mo da no i te para o dia. Jus ta men te por ser mos
ma te ri a lis tas e com pre en der mos que tudo de pen de das con di ções ob je -
ti vas, exa mi na mos, nos mo men tos his tó ri cos, as de cada povo, para ve ri -
fi car o que é pos sí vel fa zer com esse ma te ri al.

Nas con di ções bra si le i ras, por exem plo, se ria to li ce pre ten der,
hoje, uma re vo lu ção so ci a lis ta. O Bra sil é um dos pa í ses mais atra sa dos do
mun do. Os res tos fe u da is aí es tão vi vos, sen do ne ces sá rio li qui dá-los, para
que se tor ne pos sí vel uma rá pi da ex pan são da eco no mia ca pi ta lis ta. Será
atra vés do de sen vol vi men to pron to do ca pi ta lis mo que mais de pres sa che -
ga re mos ao so ci a lis mo. Nós, mar xis tas, acre di ta mos na ver da de da ciên cia
de Marx, de que o ca pi ta lis mo leva, ine xo ra vel men te, ao so ci a lis mo.

Sr. Da ni el Fa ra co – Per mi ta V. Exª que lhe diga o que pa re ce
ser, com pou cas ex ce ções, a con vic ção de to dos nós. O Par ti do Co mu -
nis ta, den tro da de mo cra cia e dela se va len do, pre ten de ins ta u rar um sis -
te ma fun da men tal men te an ti de mo crá ti co. Essa é a ver da de, Sr. Se na dor.

SR. CARLOS PRESTES – É isso que ne ga mos, Sr. De pu ta do,
de cla ran do que V. Exª está equi vo ca do. E as sim como acre di to na sin ce -
ri da de do ilus tre re pre sen tan te. Espe ro que tam bém cre ia na dos ho -
mens co mu nis tas e no que ins cre vem no pro gra ma do par ti do, tan to
mais quan to, du ran te um ano de vida le gal, o Par ti do Co mu nis ta foi dos
que mais lu ta ram pela de mo cra cia em nos sa pá tria. Du ran te anos e anos 
te mos lu ta do pela de mo cra cia, por que o que de se ja mos é a de mo cra cia
com to das as cor ren tes po lí ti cas; que re mos que to dos os ho mens se jam
re al men te igua is pe ran te a lei, po den do o mar xis ta di zer – sou mar xis ta,  
como o cren te diz que é cren te, cada um de fen den do suas idéi as, le van -
do-as ao povo, ex pon do-as à na ção. Por meio do voto, Srs. Cons ti tu -
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in tes, lu ta mos pe los pos tos de go ver nos – para apli car o quê? O pro -
gra ma do par ti do. Em cada eta pa que vi ve mos.

O mar xis mo, Sr. De pu ta do Da ni el Fa ra co, não é um dog ma,
como V. Exª jul ga. V. Exª pen sa que O Ca pi tal, de Marx, é uma Bí blia,
um li vro es cri to para todo e sem pre. Não. É um mé to do de aná li se, uma 
ciên cia que se en ri que ce com a vida. Seu au tor não po dia, por exem plo,
nem de lon ge, pre ver que, na épo ca da re vo lu ção so ci a lis ta, quan do par te
do mun do já che ga ra ao so ci a lis mo, na que les pa í ses onde o ca pi ta lis mo
está mais avan ça do –, a Ingla ter ra e os Esta dos Uni dos – as duas ma i o res
po tên ci as im pe ri a lis tas, jus ta men te nes ta épo ca em que o so ci a lis mo já
exis te numa par te do mun do, es sas duas po tên ci as im pe ri a lis tas pu des -
sem se unir ao so ci a lis mo para com ba ter um ter ce i ro im pe ri a lis mo mais
re a ci o ná rio. Quer di zer, tal co la bo ra ção é algo que ne nhum ci en tis ta po -
de ria adi vi nhar; traz gran des mo di fi ca ções, en ri que ce o mar xis mo, traz
mes mo uma pos si bi li da de de evo lu ção pa cí fi ca para o so ci a lis mo. E
Marx não nega essa evo lu ção pa cí fi ca. O que Marx dis se sem pre foi que, 
es tu dan do a his tó ria da hu ma ni da de, não se co nhe cia ne nhum caso de
qual quer clas se so ci al ter aban do na do, sem luta, a sua po si ção de do mí -
nio. Mas, nas con di ções no vas da hu ma ni da de, em que foi pos sí vel a co -
la bo ra ção do mun do so ci a lis ta para es ma gar o na zis mo, essa co la bo ra -
ção, con ti nu an do por mais al gum tem po, pode re al men te fa ci li tar, e é
ad mis sí vel che gar-se a essa evo lu ção pa cí fi ca do ca pi ta lis mo para o so -
ci a lis mo.

Te mos nos so pon to de vis ta e re co nhe ce mos o de V. Exª, que 
é o das três eta pas, que acha pos sí vel, para sa ir mos des sa ex plo ra ção.
Res pe i ta mos es sas idéi as e pe di mos que as ex po nha à na ção, como ex -
pla na mos as nos sas; de po is, va mos dis pu tar os su frá gi os do povo.

Sr. Go fre do Te les – Isso tudo que V. Exª está ex pli can do é,
evi den te men te, uma ve lha ria. Devo, en tre tan to, di zer a V. Exª que o
na zis mo...

SR. CARLOS PRESTES – Vos sa Exce lên cia me per doe, mas 
o tem po de que dis po nho é pou co.

Sr. Go fre do Te les – ... para nós re pre sen ta dou tri na ab so lu ta -
men te fra cas sa da. Já deu o que ti nha de dar.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª já dis se isso da tri bu na.
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Sr. Go fre do Te les – De ma ne i ra que a ex pli ca ção de V. Exª so bre
o mar xis mo é inú til, uma vez que to dos nós já co nhe ce mos essa dou tri na.

SR. CARLOS PRESTES – Per mi ta V. Exª que con ti nue.
Se nho res, o Par ti do Co mu nis ta, como par ti do po lí ti co, tem o

seu pro gra ma. Não vou lê-lo ago ra, por que é co nhe ci do de to dos e do
Tri bu nal Ele i to ral que re gis trou o nos so par ti do.

A con fu são ge ral pro vém da que les que que rem des vi ar a luta
po lí ti ca para a luta re li gi o sa ou fi lo só fi ca. Não é, en tre tan to, esta luta fi -
lo só fi ca que nos in te res sa. Jus ta men te por que so mos co mu nis tas, nós,
di ri gen tes, que, den tro do par ti do, já che ga mos ao mar xis mo, sen do,
por tan to, ma te ri a lis tas, sa be mos que a cons ciên cia dos ho mens é de ter -
mi na da pela exis tên cia de les. Esse o nos so pon to de vis ta  ma te ri a lis ta,
de modo que não ali men ta mos ne nhu ma ilu são de pre ten der mo di fi car
as idéi as dos ho mens por meio de dis cus sões fi lo só fi cas e fa zer pro pa gan -
da ou ca te que se fi lo só fi ca ou re li gi o sa, en quan to não mo di fi car mos as
con di ções ma te ri a is de vida do ho mem; quer di zer, en quan to não ti rar -
mos o ho mem da ex plo ra ção em que vive.

Essa, a nos sa po si ção, esse, o sen ti do de nos sa luta. Além dis so, 
o mar xis mo para nós é ins tru men to de aná li se, mé to do ci en tí fi co que
em pre ga mos para me lhor com pre en der os acon te ci men tos so ci a is, bus -
can do a ca u sa, prin ci pal men te eco nô mi ca, des ses acon te ci men tos e ter,
por tan to, pers pec ti vas, sa ber para onde va mos, por que ciên cia é pre vi -
são. Nós nos uti li za mos da ciên cia mar xis ta para pro cu rar pre ver, e isso,
evi den te men te, den tro da fra gi li da de hu ma na, tan to mais quan do se tra -
ta de fe nô me nos so ci a is. Se para os fe nô me nos da na tu re za é mu i tas ve -
zes di fí cil pre ver – e as pró pri as te o ri as es tão sen do di a ri a men te en ri que -
ci das, mo di fi ca das e am pli a das ou ge ne ra li za das, ne gan do-se hoje o que
foi ver da de para os ma i o res ci en tis tas du ran te sé cu los, em ciên cia so ci al
é jus ta men te mais di fí cil ain da, por que nós, que va mos uti li zar essa ciên -
cia, par ti ci pa mos dos pró pri os acon te ci men tos, de modo que es ta mos
sob a in fluên cia de nos sos pró pri os in te res ses, das pró pri as re la ções de
pro du ção e das re la ções de clas se em que vi ve mos.

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª de cla rou que a te o ria ou a idéia
mar xis ta está em per ma nen te evo lu ção e en ri que ci da di a ri a men te por
uma sé rie de fa to res ou cir cuns tân ci as que os que cri a ram essa idéia, a
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seu tem po, não se ri am ca pa zes de ad mi tir; e ci tou como exem plo a co la -
bo ra ção ha vi da en tre os pa í ses ca pi ta lis tas e a Rús sia. Ago ra, per gun to a
V. Exª: Por que ad mi te seja o mar xis mo idéia em evo lu ção e não ad mi te 
tam bém es te ja o ca pi ta lis mo evo lu in do?

SR. CARLOS PRESTES – Se for pos sí vel che gar a uma so ci e -
da de em que não haja ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem e essa so ci e da -
de qui ser con ti nu ar com o nome de ca pi ta lis ta, não te re mos dú vi da, não a 
com ba te re mos. Com ba te mos a ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem; ba te -
mo-nos pela pas sa gem dos me i os de pro du ção das mãos de uma mi no ria
para a so ci e da de. Se o ca pi ta lis mo está evo lu in do, o mar xis mo não foi
mo di fi ca do; e a hi pó te se de Marx era a de que, à me di da que a idéia cres -
ce e se de sen vol ve, leva ine xo ra vel men te ao so ci a lis mo, por que cada vez
mais a pro du ção se con cen tra, cada vez mais o tra ba lho é co le ti vo, é so ci -
al e, no en tan to, a apro pri a ção é in di vi du al. Essa, a con tra di ção que faz
rom per o ca pi ta lis mo, que tor na ine vi tá vel a mar cha para o so ci a lis mo.

Ago ra, ve jam bem V. Exas : nes ses úl ti mos anos, com a guer -
ra, de vi do à guer ra, hou ve con cen tra ção for mi dá vel do ca pi tal, in clu si ve
nas mãos de um es ta do – o es ta do ame ri ca no –, como hou ve na Fran ça, 
na Tche cos lo vá quia, com a na ci o na li za ção dos ban cos, das mi nas, na
Ingla ter ra. Essa, a evo lu ção do ca pi ta lis mo para o so ci a lis mo.

Qu an to ao mar xis mo, está sen do en ri que ci do pela ex pe riên cia 
his tó ri ca na luta pela tran si ção do ca pi ta lis mo ao so ci a lis mo.

O ca pi ta lis mo, à me di da que cres ce e se de sen vol ve, dá pas sos 
para o abis mo, para o de sa pa re ci men to. O ca pi tal cada vez mais se con -
cen tra nas mãos de uma mi no ria.

Diz-se mu i to que os co mu nis tas são con tra a pro pri e da de pri -
va da. É fal so. Pre ten de mos che gar ao so ci a lis mo, à so ci a li za ção dos me i os 
de pro du ção; é para ela que ca mi nha mos.

Qu an to à pro pri e da de pri va da, com as de sa pro pri a ções, quem 
a está re al men te li qui dan do é o ca pi ta lis mo.

Ve jam bem, se nho res: no Bra sil, a pe que na bur gue sia, a clas se 
mé dia se está pro le ta ri zan do, com a in fla ção, a pas sos agi gan ta dos. Ele -
men tos da clas se mé dia, para man ter o ní vel de vida que vi nham man -
ten do, já que seus ven ci men tos, seus sa lá ri os não cres cem na pro por ção
do cus to da vida, são obri ga dos a hi po te car a úl ti ma casa, a le var a úl ti ma
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jóia ao Mon te So cor ro e, mais dia me nos dia, fi ca rão sem bra ços para o
tra ba lho. Assim, são mi lha res de ele men tos da clas se mé dia que pas sam
para o pro le ta ri a do, que pas sam a ter, ex clu si va men te, bra ços para tra -
ba lhar. Marx di zia que o ca pi ta lis mo evo lui nes se sen ti do. Isso que, há
mu i tos anos, era hi pó te se, hoje cons ti tui fato pro va do pela pró pria his -
tó ria, por tan to exis te so ci a li za da uma par te da hu ma ni da de.

Se nho res, peço per mis são para con ti nu ar, por que o tem po de
que dis po nho é mu i to cur to e a ma té ria é vas ta.

Sen do co mu nis ta, so mos so ci a lis tas, lu ta mos pelo so ci a lis mo
e não ne ga mos. De se ja mos che gar, re al men te, a uma so ci e da de em que
os me i os de pro du ção per ten çam a to dos, es te jam, de fato, nas mãos da
so ci e da de e não de in di ví du os que ex plo ram a ati vi da de das gran des
mas sas tra ba lha do ras.

Sr. Go fre do Te les – V. Exª di ria me lhor: do Esta do.

Sr. Da ni el Fa ra co – V. Exª quer di zer na mão do Esta do, por -
que na da so ci e da de é mu i to vago. Ora, pôr em mãos do Esta do os me -
i os de pro du ção é uma ti ra nia.

SR. CARLOS PRESTES – É uma te o ria tam bém de V. Exª.
O fato é que te mos uma con cep ção de esta do di fe ren te da de V. Exª,
que des co nhe ço. Para nós, o esta do é o que ve mos no mun do in te i ro, é
a or ga ni za ção de uma mi no ria, de uma clas se pos su i do ra dos bens de
pro du ção para ex plo rar as gran des mas sas.

Sr. Go fre do Te les – Esta do nun ca foi isso; é a na ção po li ti ca -
men te or ga ni za da. V. Exª não pode con tes tar, não pode dar li ções no vas 
so bre o as sun to, que já se acha de fi ni ti va men te es tu da do. 

SR. CARLOS PRESTES – É uma de fi ni ção me ta fí si ca, em
pa la vras.

Para nós, que so mos ma te ri a lis tas e pro cu ra mos o lado ob je ti -
vo das co i sas, ven do e sen tin do na nos sa pró pria car ne, o Esta do é a
jus ti ça bur gue sa, o Esta do é o Tri bu nal de Se gu ran ça, são as po lí ci as, as
ca de i as, as pri sões...

Sr. Go fre do Te les – Isso é a de tur pa ção do Esta do, não o ver da -
de i ro Esta do.
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Sr. Da ni el Fa ra co – O ora dor de fi niu o esta do so vié ti co.

SR. CARLOS PRESTES – ... os ins tru men tos de que se ser ve
uma mi no ria para po der do mi nar a ma i o ria, por que em to das as for ma ções 
eco nô mi co-so ci a is, tan to es cra va gis ta como fe u dal, como ca pi ta lis ta, o nú -
me ro dos do mi na do res é me nor que o dos do mi na dos e ex plo ra dos. E essa 
mi no ria ne ces si ta exa ta men te de tais ins tru men tos, que são o Esta do.

Se nho res, na União So vié ti ca exis te o Esta do so ci a lis ta que,
ago ra, já luta qua se que so men te com o ex te ri or. Entre tan to, no iní cio,
quan do o esta do so vié ti co sur giu, teve de ser re al men te vi go ro so, para
en fren tar a clas se do mi nan te, que ha via sido der ru ba da, mas que, du ran te
sé cu los, ha via ex plo ra do o povo rus so e o ha via le va do às der ro tas for -
mi dá ve is de 1904 e 1917.

Sr. Go fre do Te les – Mas que tam bém é Esta do.

SR. CARLOS PRESTES – Sim, Senho res, Esta do so ci a lis ta,
o que é di fe ren te, por que não há clas se a ex plo rar. O Esta do, lá, des ti -
na-se a en fren tar e do mi nar o ini mi go ex ter no, por que o in ter no já de sa -
pa re ceu. Pode-se di zer o que se qui ser da União So vié ti ca, mas não que
lá viva al guém do tra ba lho alhe io; lá não exis tem bur gue ses; na União
So vié ti ca quem não tra ba lha não come. É o re gi me vi gen te, essa a so -
ci e da de. Hoje, só exis te uma clas se: o pro le ta ri a do.

Sen do so ci a lis ta, nas con di ções no vas do mun do, der ro ta do
como foi o na zis mo, por meio da co la bo ra ção das na ções de mo crá ti -
cas, prin ci pal men te das três gran des po tên ci as, a União So vié ti ca, a
Ingla ter ra e os Esta dos Uni dos, é pos sí vel uma paz du ra dou ra. E en -
quan to hou ver paz no mun do ace i te mos, por meio de uma aná li se ob -
je ti va da re a li da de, que, em nos sa pá tria, a mar cha para o so ci a lis mo
pode ser fe i ta pe los pro ces sos de mo crá ti cos, das dis cus sões, da edu ca -
ção po lí ti ca do povo.

Sr. Go fre do Te les – É con trá ria à dou tri na de Marx.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª está de fen den do Marx.
Não te mos re ce io de fa zer com toda sin ce ri da de de cla ra ções

des sa na tu re za; que re mos ex por qual a po si ção do par ti do; de se ja mos a
luta de mo crá ti ca para mos trar ao povo as nos sas idéi as, nos sos pon tos
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de vis ta, e, por meio do povo, lu tar por aqui lo a que te mos di re i to, como 
qual quer par ti do po lí ti co – lu tar pelo po der.

Esse é di re i to que cabe a cada par ti do, mas não no sen ti do de
che gar ao po der e im plan tar, da no i te para o dia, o so ci a lis mo ou o co -
mu nis mo. Jus ta men te por que so mos ma te ri a lis tas, sa be mos que não se
pode im plan tar o co mu nis mo da no i te para o dia.

Sr. Go fre do Te les – Mas o co mu nis mo foi im plan ta do na Rús sia 
de um mo men to para ou tro.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª está equi vo ca do. A re vo lu -
ção ocor reu em 1917, e foi so men te em 1929 que se ini ci ou, com o pri -
me i ro pla no qüin qüe nal, a ins ta u ra ção das ba ses do so ci a lis mo. Lá não
foi im plan ta do o co mu nis mo, por que na União So vié ti ca isso não exis te, 
e, sim, o so ci a lis mo; o co mu nis mo é eta pa su pe ri or do so ci a lis mo. De -
po is da re vo lu ção de 1917, só em 1929 se ini ci ou a cons tru ção das ba ses 
do so ci a lis mo.

Nes sas con di ções, fa zen do uso de uma ex pres são de Marx,
ela res pon de com an te ce dên cia aos que fa lam de im plan ta ção do co mu -
nis mo, e isso é bas tan te sé rio por que eu mes mo já pas sei nove anos na
pri são acu sa do de ten tar im plan tar o co mu nis mo no Bra sil, quan do nem 
na que la épo ca nem ago ra pre ten de mos tan to. Se ria uma uto pia, uma ilu -
são, como di zia Marx; nós, mar xis tas, não pre ten de mos a im plan ta ção
de ne nhum es ta do ide al, uma co i sa mo de lar qual quer; lu ta mos pela ne -
ga ção de tudo isso que aí está, des se es ta do de mi sé ria, de atra so, de ig -
no rân cia.

Como cons tru ir essa ne ga ção? Com os ma te ri a is de que dis -
po mos, algo di fe ren te des sa si tu a ção de mi sé ria, den tro das con di ções
ex tra í das da era que atra ves sa mos, de den tro do povo em que vi ve mos,
den tro das con di ções bra si le i ras. Nin guém mais do que nós as sim o de -
se ja; jus ta men te por que so mos ma te ri a lis tas di a le tas, não pre ten de mos
de for ma al gu ma co pi ar ou tros, a quem quer que seja, por que es tu da mos
a re a li da de bra si le i ra, na tu ral men te den tro do qua dro mun di al e com os
ma te ri a is de que dis po mos no Bra sil, dada a eta pa his tó ri ca que es ta mos 
vi ven do. Pe las con di ções es pe cí fi cas do Bra sil po de re mos, en tão, che gar
a cons tru ir a ne ga ção des se es ta do de mi sé ria atu al. Daí a pre o cu pa ção
que te mos de ana li sar ob je ti va men te a re a li da de bra si le i ra.
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Sr. Ja les Ma cha do – V. Exª acha que os mé to dos em pre ga dos
pelo Par ti do Co mu nis ta, de agi tar as mas sas em tor no das gran des ci -
da des, pro vo can do, por tan to, o aban do no do cam po po de rão con du zir 
à me lho ria da si tu a ção eco nô mi ca do País?

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª está equi vo ca do, pois isso
não faz par te do pro gra ma do Par ti do Co mu nis ta. Não es ta mos pro ce -
den do as sim; pelo con trá rio, es ta mos lu tan do pela li ga ção com os ho -
mens do cam po, pois, sabe V. Exª, é di fí cil a um co mu nis ta en trar numa
fa zen da bra si le i ra.

Não so mos os cul pa dos da si tu a ção a que V. Exª alu de. A cul -
pa do êxo do ru ral cabe ao ca pi ta lis mo: da cri se ter rí vel de cor ren te da si -
tu a ção de po bre za das mas sas no in te ri or da nos sa pá tria não so mos res -
pon sá ve is. São res tos fe u da is: o cam po nês que tra ba lha de sol a sol não
tira o in dis pen sá vel para co mer, e sabe, atra vés da pró pria ex pe riên cia,
que, mu i tas ve zes indo para jun to de uma es ta ção de es tra da de fer ro na
ci da de, pode, num dia de mais ou me nos sor te, con se guir pela es mo la
mais do que ga nha em um ano in te i ro de tra ba lho. Nos so ser ta ne jo é
mu i to in te li gen te, mu i to vi vaz e, na tu ral men te, quan do sen te a ex plo ra -
ção, a bru ta li da de, tra ta de fu gir. A si tu a ção, hoje, é de fuga acen tu a da
para a ci da de; mas, em ab so lu to, não so mos nós os pro vo ca do res des sa
fuga. 

Sr. Ja les Ma cha do – O Par ti do Co mu nis ta tem pro te gi do to dos
os mo vi men tos ten den tes à ele va ção de sa lá ri os de tra ba lha do res da ci -
da de. V. Exª sabe mu i to bem que o ope rá rio da ci da de ga nha 50 a 60
cru ze i ros por dia, en quan to o tra ba lha dor ru ral ape nas per ce be 10 cru -
ze i ros diá ri os.

SR. CARLOS PRESTES – So mos o par ti do do povo, li ga do
ao pro le ta ri a do. A si tu a ção do povo já não é so men te de mi sé ria. Pos so
di zer, des ta tri bu na, por que es tou cer to que esta pa la vra foi apla u di da
por cen te nas de mi lha res de bra si le i ros, em gran des co mí ci os, aqui na
Ca pi tal da Re pú bli ca, em São Pa u lo, Re ci fe e ou tras ci da des. Do que o
país so fre hoje é de fome. Des ta si tu a ção de fome, qual a sa í da, para o
pro le ta ri a do, se não pela me lho ria de sa lá ri os? Des de que os go ver nan tes 
não to mam me di das prá ti cas para ba ra te ar o cus to da vida, para não ser
ne ces sá rio o au men to de sa lá ri os.
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Sr. Gli cé rio Alves – Po de ria di zer que V. Exas têm es ta be le ci do, 
en tre nós, com as gre ves, a fome para o povo bra si le i ro. Apre sen to a
V. Exª um de po i men to do que se pas sa no Rio Gran de do Sul.

SR. CARLOS PRESTES – Diz V. Exª que nós es ti mu la mos
as gre ves? Mas, em ver da de, quem as es ti mu la é o Go ver no!

Sr. Gli cé rio Alves – No Rio Gran de do Sul te mos uma sa fra
enor me de ce re a is, que não pode ser trans por ta da de vi do à cri se do
car vão, con se qüen te da gre ve dos mi ne i ros.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª sabe as con di ções em que
vi vem os tra ba lha do res nes sas mi nas de car vão.

Sr. Gli cé rio Alves – Sei per fe i ta men te e acho im pa trió ti ca a
gre ve.

SR. CARLOS PRESTES – As con di ções de tra ba lho nas mi -
nas de car vão no Rio Gran de do Sul são hu mi lhan tes, ve xa tó ri as, de
ver da de i ra ex plo ra ção.

São de uma tal bru ta li da de que, con tra ela, tem obri ga ção de
se le van tar to dos os bra si le i ros para exi gir da que la em pre sa que não
mate de fome os nos sos con ci da dãos. Au men tar o sa lá rio da que les ope -
rá ri os é me di da pa trió ti ca que to dos te mos obri ga ção de exi gir para aca -
bar com essa si tu a ção de mi sé ria.

A so lu ção para a gre ve a que alu de o no bre re pre sen tan te é
mu i to sim ples: bas ta au men tar os sa lá ri os para que os tra ba lha do res vol -
tem ao ser vi ço.

Sr. Go fre do Te les – Au men ta-se o sa lá rio, tra ba lha-se me nos.

SR. CARLOS PRESTES – Isso é uma te o ria fas cis ta.

Sr. Cam pos Ver gal – V. Exª per mi te um apar te? Em 1935 fa zia
eu par te da Assem bléia Le gis la ti va de São Pa u lo; o Par ti do Co mu nis ta
es ta va en tão fora da lei. Na que la épo ca, quan do gran de era a que i ma do
café, eu já pe dia que se fi xas se o ho mem no cam po, por que ele já co me -
ça va a aban do ná-lo; en tre tan to, de lá até esta data não se to ma ram me -
di das pro te to ras dos tra ba lha do res do cam po, que fo gem dos cam pos
por fal ta ab so lu ta de am pa ro.
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SR. CARLOS PRESTES – Agra de ço a V. Exª a con tri bu i ção
que traz ao meu dis cur so.

Sr. Osval do Lima – Não acha V. Exª que o êxo do das po pu la -
ções ru ra is para as ci da des é mais uma re per cus são de de sen vol vi men to
in dus tri al, ocor ri do no mun do?

SR. CARLOS PRESTES – Con cor do com V. Exª, e digo
mais: es tou cer to de que esse êxo do do tra ba lha dor ru ral para as ci da des 
virá con tri bu ir no sen ti do do de sen vol vi men to da téc ni ca agrí co la, por -
que, no dia em que o fa zen de i ro ou o dono da ter ra já não ti ver o bra ço
fá cil para cul ti vá-la, sen do obri ga do a pa gar sa lá ri os mais al tos pe los
pou cos bra ços que lhe res tar for ço sa men te, há de se in te res sar por uma
téc ni ca mais avan ça da no se tor da agri cul tu ra, pro cu ra rá subs ti tu ir o
bra ço pela má qui na. Será um pas so adi an te. Esta mos ca mi nhan do. É a
mar cha para além do ca pi ta lis mo. O pro gres so não se faz sem so fri men to. 
É o que nos mos tra toda a his tó ria da hu ma ni da de. A pró pria cons tru ção
do so ci a lis mo na União So vié ti ca foi fe i ta à cus ta de gran des sa cri fí ci os.

Sr. Go fre do Te les – À cus ta de vi o lên cia e san gue.

SR. CARLOS PRESTES – Fui par ti ci pan te nes sa cons tru ção
e não so fri qual quer vi o lên cia.

Sr. Gomi Jú ni or – Por que V. Exª não era rus so.

SR. CARLOS PRESTES – O sa cri fí cio era vo lun tá rio e cons -
ci en te, de ho mens que sa bi am o que es ta vam fa zen do: co mi am pão ne -
gro para que o tri go fos se ex por ta do, cer to de que o di nhe i ro de ex por -
ta ção des se tri go ser vi ria para a cons tru ção dos al tos for nos da in dús tria
si de rúr gi ca do País, e que re pre sen ta va a li ber ta ção da Rús sia.

Sr. Gli cé rio Alves – To dos nós de ve mos ter es pí ri to de sa cri fí cio.

SR. CARLOS PRESTES – Nin guém mais do que nós, co mu -
nis tas, ad mi ra o es pí ri to de sa cri fí cio, e pro cu ra, na me di da de suas ca pa -
ci da des, des pen der to dos os es for ços na ca u sa que de fen de. Nós, os
mar xis tas, que cons ti tu í mos, sem dú vi da, mi no ria no par ti do, uti li za mos 
o mar xis mo como ins tru men to de aná li se.

Se o mar xis mo é ve lho, é er ra do, cre io que os nos sos ad ver sá -
ri os de vem fi car mu i to sa tis fe i tos, por que, usan do ciên cia as sim er ra da,
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só va mos co me ter fal tas, de sa ti nos, e mar cha re mos cer ta men te para
com ple ta des tru i ção.

Para nós o mar xis mo é ciên cia cer ta, é mes mo arma oni po -
ten te jus ta men te por que é exa ta, por que é ciên cia pro va da já na prá ti ca.
Esta é a nos sa opi nião. Não fa ze mos a ca te que se do mar xis mo, não te -
mos ne nhum in te res se de fa zer adep tos do mar xis mo den tro des ta
Assem bléia, nem mes mo na luta po pu lar; edu ca mos o povo e pro cu ra mos
con gre gá-lo em tor no do par ti do, que é par ti do de re i vin di ca ções po lí ti cas.
Uti li za mos o mar xis mo, ape nas para nos ori en tar mos na ação.

Se nho res, cre mos hoje, nas con di ções atu a is do mun do, que a 
mar cha para o so ci a lis mo é pos sí vel pe los pro ces sos de mo crá ti cos; lu -
ta mos por isso; mas, jus ta men te por que cre mos que isto é pos sí vel é
que de fen de mos a de mo cra cia. Jul ga mos que é in dis pen sá vel de fen dê-la
por que, se não o fi zer mos, se a de mo cra cia nos for ne ga da e se os di -
re i tos dos ci da dãos de sa pa re ce rem, Senho res, mar cha re mos, a nos so
ver, ine vi ta vel men te para a ca tás tro fe, para gran des e vi o len tos cho ques
de clas se.

Não há exem plo his tó ri co des sa na tu re za, ou se há são mu i to
ra ros. O nos so povo – que co nhe ce mos bem – é um povo de gran des
tra di ções de luta pela de mo cra cia. A nos sa mo ci da de, a nos sa ju ven tu de
em ge ral pou co co nhe ce do que fo ram aque las glo ri o sas lu tas do iní cio
do sé cu lo pas sa do; lu tas em que se re ve la ram che fes como Frei Ca ne ca,
Do min gos José Mar tins e tan tos ou tros. Nos sos pa trí ci os não se de i xa -
rão es ma gar, re co lo ni zar, de sa pa re cer, se a de mo cra cia lhe for ne ga da.
Se vier no va men te a di ta du ra, mar cha re mos ine vi ta vel men te para a mor te, 
mas, an tes dela, para o ani qui la men to fí si co, por que a di ta du ra terá por
fim man ter o sta tus quo e to dos sa be mos que isso não é se não a mi sé ria
cres cen te e cada vez ma i or das gran des mas sas; além da mi sé ria, há o
atra so, a ig no rân cia. A ins tru ção pú bli ca em nos sa pá tria tor na-se cada
vez mais pri vi lé gio dos ri cos. Até há pou cos anos o pe que no fun ci o ná -
rio ain da po dia dar ins tru ção se cun dá ria aos fi lhos; hoje, po rém, o pe -
que no fun ci o ná rio já não pode pen sar nis so, por que não con se gue se -
quer com prar cal ça do para os fi lhos, quan to mais uni for me, li vros, etc.

Cada vez mais a ins tru ção é – re pi to – pri vi lé gio dos ri cos em
nos sa pá tria.
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Qu an to à ins tru ção pri má ria, sa be mos da si tu a ção em que a
mes ma se en con tra.

Esti ve em Re ci fe, há pou cos dias, com o Dr. Ageu Ma ga lhães, 
Se cre tá rio da Edu ca ção e Sa ú de do Esta do, que me di zia ha ver tido ne -
ces si da de de sus pen der a ins tru ção fí si ca nas es co las, por que as cri an ças
não es ta vam em con di ções de fa zer gi nás ti ca, bem as sim as pro fes so ras
de mi nis trá-la. Para que a fre qüên cia às es co las au men tas se, pro cu ra ra
for ne cer um copo de le i te às cri an ças. Era com esse copo de le i te que se 
ali men ta vam, mas o Esta do, não dis pon do de ver ba para tal fim, essa li -
ge i ra re fe i ção pas sou a ser fe i ta por meio de con tri bu i ção par ti cu lar.

No dia em que lhe fa lei, mos trou-me um mapa, pelo qual se via
que nes se dia con se gui ra o mais alto ní vel des se ali men to – 1.200 li tros de
le i te –, quan do, pela sua es ta tís ti ca, ha via ne ces si da de de 2.000 li tros.

Esta a re a li da de. Se não sa í mos dela, mar cha mos para os
gran des cho ques de clas ses e  para as vi o lên ci as ine vi tá ve is. Mas isso não 
de pen de do co mu nis mo; não são os co mu nis tas que es tão agi tan do e fa -
zen do gre ves. Eles, sem dú vi da, apói am a luta do pro le ta ri a do. Esta mos
a seu lado.

Jul ga mos jus to que o pro le ta ri a do lute para me lho rar suas
con di ções de vida. Não é dig no o ho mem que, de bra ços cru za dos, vê o 
fi lho mor rer de fome. O ho mem que as sis te o fi lho mor rer à fome, tem
o di re i to, tem o de ver de lu tar para que essa si tu a ção não con ti nue.

Sr. Gli cé rio Alves – Será um cír cu lo vi ci o so: au men to de sa lá -
rio, tor nan do mais caro o cus to da vida e tra zen do como con se qüên cia a 
di mi nu i ção da pro du ção.

SR. CARLOS PRESTES – A his tó ria da hu ma ni da de aí
está pro van do o opos to dis so. O pró prio Ford – gran de in dus tri al –
está aí para de cla rar o con trá rio a V. Exª: o au men to de sa lá rio in cre -
men ta a pro du ção. A ou tra tese é re a ci o ná ria e já com ple ta men te ba -
ti da; é tese de re a ção, de es fo me a men to, não é tese jus ta nem hu ma -
ni tá ria.

A tese ver da de i ra, pro va da pe los gran des in dus tri a is, pe los
ci en tis tas do tra ba lho, é de que o au men to de sa lá rio de ter mi na ma i or
pro du ção.

200 Sér gio So a res Bra ga 



Sr. Go fre do Te les – Não se tra ta de au men to de sa lá ri os, mas,
sim, de dar ao ope rá rio uma com pen sa ção jus ta pelo seu tra ba lho.

SR. CARLOS PRESTES – Qu an do alu do a au men to de sa lá -
ri os, é ob je ti van do a si tu a ção atu al, isto é, uma re mu ne ra ção eqüi ta ti va,
como pri me i ro pas so para se atin gir um ní vel ga ran ti dor da sub sis tên cia. 
Não con cor do com o con ge la men to de sa lá ri os; de ve mos an tes co me çar 
por con ge lar os pre ços, re sol ven do o pro ble ma da in fla ção, pa ra li san do
a alta do cus to da vida, para que as sim se al can ce ní vel mais ou me nos
fixo, den tro do qual tudo se po de rá pro ces sar com ab so lu to êxi to para a
co le ti vi da de. Mas, au men tar os pre ços, de i xar que eles cres çam e apre -
sen tar-se como so lu ção o con ge la men to de sa lá ri os, re al men te não po -
de mos ad mi tir seja esse cri té rio ca paz de nos le var a uma si tu a ção in te i -
ra men te sa tis fa tó ria.

Sr. Ja les Ma cha do – A tese que V. Exª está sus ten tan do se ria
per fe i ta men te exa ta se V. Exª de fen des se o au men to de sa lá rio para
toda a co mu ni da de bra si le i ra; o Par ti do Co mu nis ta, no en tan to, só tem
ple i te a do esse au men to para os ope rá ri os agru pa dos em tor no das ci -
da des. Com essa ati tu de ele está pre ju di can do dois ter ços do pro le ta ri a do.

SR. CARLOS PRESTES – Co nhe ce mu i to pou co, o meu
no bre co le ga, da nos sa ati vi da de, pois o Par ti do Co mu nis ta, nes tas úl -
ti mas se ma nas em São Pa u lo, cres ceu mu i to mais no cam po que na ci -
da de. Sua ati vi da de foi mu i to ma i or na zona ru ral. Gran de nú me ro de
cé lu las, de li gas cam po ne sas es tão se for man do nos cam pos e co me çam
a lu tar por me lho res con di ções de vida. E se elas têm ape la do para o
Par ti do Co mu nis ta é por que este está sem pre ao lado de to dos que lu -
tam pe las ca u sas jus tas. E não há co i sa mais jus ta que aque la que pro -
cu ra me lho rar o ní vel de vida dos tra ba lha do res do cam po.

Sr. Ja les Ma cha do – Mas, ao mes mo tem po, o Par ti do Co mu -
nis ta exer ce pres são so bre os pre ços da la vou ra, pre ju di can do, as sim,
gran de men te, os pro du to res.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª la bo ra em equí vo co. Não
ou viu a le i tu ra, há pou co fe i ta, da pas sa gem do dis cur so pro nun ci a do
em 23 de maio do ano pas sa do, em que cri ti ca mos a fi xa ção dos pre -
ços dos pro du tos da la vou ra. So mos con trá ri os a esse ta be la men to,
que en vol ve gra ve in jus ti ça, pois, en quan to os cam po ne ses não po dem 

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 201



con se guir pre ços mais al tos para os seus pro du tos, de ou tra par te não
dis põem de re cur sos para aqui si ção das in dis pen sá ve is uti li da des à
exis tên cia pró pria e de suas fa mí li as. Pos so até for ne cer far to ma te ri al,
re la ti va men te à ati vi da de do Par ti do Co mu nis ta, no que te rei imen so
pra zer, a fim de que os no bres co le gas te nham co nhe ci men to per fe i to
da ati vi da de que vi mos de sen vol ven do em de fe sa do pro gra ma que
nós tra ça mos.

Insis to ain da, Sr. Pre si den te, na tese já fo ca li za da: cre mos
pos sí vel a mar cha para o so ci a lis mo den tro dos pro ces sos de mo crá ti cos, 
e nes se sen ti do re ce be re mos com mu i ta sa tis fa ção as pro po si ções do Sr. 
De pu ta do Da ni el Fa ra co. A su ges tão há pou co apre sen ta da por S. Exª é
no sen ti do de que se bus que uma sa í da, uma so lu ção, por três me i os di -
fe ren tes: a pro pri e da de, a par ti ci pa ção nos lu cros da ad mi nis tra ção e,
mais tar de, a co-pro pri e da de. É esse, sem dú vi da, um dos ca mi nhos que
não cre mos seja jus to, mas este não é o mo men to opor tu no para dis cu tir.
Te mos os nos sos pon tos de vis ta, que vi mos de fen den do ar den te men te,
e que são do co nhe ci men to da na ção. Espe ra mos que o ele i to ra do bra si -
le i ro um dia re co nhe ça de que lado está a ra zão, se com o ilus tre De pu -
ta do Sr. Da ni el Fa ra co; se es ti ver mos er ra dos, te re mos a ma i or sa tis fa -
ção de dar a mão à pal ma tó ria.

Sr. Pre si den te, exa mi na mos os fe nô me nos po lí ti cos e so ci a is
como ci en tis tas, e todo ci en tis ta, quan do in di ca em erro, agra de ce a ou -
trem a cor re ção que se lhe faz. A au to crí ti ca en tre nós é con di ção de
luta pela me lho ria e pelo pro gres so. Te mos, re pi to, nos sos pon tos de
vis ta, e nos ba te mos pelo pro gra ma apre sen ta do pelo nos so par ti do, que 
está de vi da men te re gis tra do no Tri bu nal Ele i to ral.

Sr. Da ni el Fa ra co – V. Exª ace i ta mi nha tese, há pou co ex pos ta 
e que V. Exª já re pe tiu?

SR. CARLOS PRESTES – Não ace i ta mos a tese apre sen ta -
da por V. Exª, como já de cla rei. Se o erro é nos so, e V. Exª é quem
está com a ra zão, es pe re mos, por que a vida e os acon te ci men tos fu tu -
ros nos di rão. O que nós co mu nis tas pe di mos é que haja ver da de i ra
de mo cra cia no país, para que, tan to V. Exª como nós, pos sa mos ex por 
suas te ses e te o ri as, como en tre gan do a de ci são a res pe i to à na ção e à
pró pria His tó ria.
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Mas, Se nho res, che go pro pri a men te ao as sun to de meu dis -
cur so, que é a nova Cons ti tu i ção.

Jus ta men te por que acre di ta mos, nos dias de hoje, na pos si bi li -
da de de uma evo lu ção de mo crá ti ca, den tro da pró pria de mo cra cia, para
o so ci a lis mo, so mos os mais in tran si gen tes de fen so res des se re gi me. Sua 
de fe sa nos obri ga ao em pre go de to dos os re cur sos, por que ani qui lar a
de mo cra cia é fa zer de sa pa re cer a pos si bi li da de de so lu ção pa cí fi ca dos
gra ves pro ble mas de hoje em nos sa Pá tria, pois não há de ser uma di ta -
du ra, um “sal va dor”, nem um ou tro Esta do Novo que vá re sol ver aqui lo 
que o Esta do Novo não re sol veu e so men te agra vou.

Por isso, a Mag na Car ta que es ta mos ela bo ran do pre ci sa as se -
gu rar, aci ma de tudo, a ver da de i ra igual da de pe ran te a lei. É ne ces sá rio
che gar mos a um re gi me – e é isso que deve fi car as se gu ra do na Cons ti -
tu i ção bra si le i ra – em que to das as ins ti tu i ções te nham, re al men te, por
fim o pro gres so so ci al, pois isto é que é, de fato, de mo cra cia, go ver no
em be ne fí cio da ma i o ria e não de uma mi no ria. É a fase em que to das as 
ins ti tu i ções so ci a is de vem ter por fim o apri mo ra men to so ci al. Uti li zo
esta ex pres são fiel do gran de Con dor cet, quan do da Re vo lu ção Fran ce sa,
por que este é o sen ti do, o con te ú do de de mo cra cia.

As es pe ran ças do povo na Assem bléia ain da são mu i to gran -
des. Fo ram enor mes os sa cri fí ci os da na ção para com pa re cer em mas sa
às ur nas como fez. Esti ve mos em con ta to com o povo e ob ti ve mos
pro vas pro va das das suas for mi dá ve is es pe ran ças nes ta Assem bléia.
Pes so as hou ve que pas sa ram o dia in te i ro para con se guir de po si tar seu
voto nas ur nas. Ope rá ri os e tra ba lha do res de Re ci fe, que não ha vi am
con se gui do seu tí tu lo ele i to ral, mes mo sem ele, de ses pe ra dos, que ri am
vo tar a todo tran se por que ti nham es pe ran ças de que a Assem bléia
Cons ti tu in te lhes trou xes se re al men te algo de novo, uma si tu a ção que
fos se a ne ga ção do es ta do de mi sé ria e atra so em que vi ve mos.

Hoje, Se nho res, a con fi an ça já não é a mes ma. De ve mos ter
cons ciên cia e sen ti-lo. Já co me te mos, no con jun to dos nos sos tra ba lhos, 
al guns er ros que de si lu di ram a na ção. Nos so pró prio Re gi men to Inter no 
e a vo ta ção a fa vor da Car ta de 1937 fo ram de si lu sões; mas, ape sar dis so,
a mas sa po pu lar – prin ci pal men te o pro le ta ri a do – ain da tem suas vis tas
vol ta das para esta Assem bléia e mu i to es pe ram dela, in clu si ve que vo -
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te mos uma Cons ti tu i ção ca paz de de fen der a de mo cra cia e de abrir
pers pec ti vas e pos si bi li da des para o pro gres so de nos sa pá tria.

É jus ta men te de vi do a es sas es pe ran ças que nos sa res pon sa bi -
li da de cres ce, além da que já te mos so bre os om bros, como bra si le i ros, e 
como re pre sen tan tes do povo, de re al men te as se gu rar, por meio de uma 
Lei Mag na, pos si bi li da des para o pro gres so do Bra sil.

Não se tra ta, para nós, co mu nis tas, de ela bo rar, no mo men to,
uma Cons ti tu i ção So ci a lis ta. Não so mos ide a lis tas. Sa be mos que hoje
se ria ilu só rio pen sar nis so. Não é pos sí vel. Vi ve mos em re gi me ca pi ta lis -
ta com gran de re ma nes cên cia de re gi mes pré-ca pi ta lis tas, fe u dal e até es -
cra va gis ta. Nas fa zen das do nos so in te ri or, o tra ba lha dor bra si le i ro ain da 
é ven di do – isto é fato – por dí vi das. Mu i tas ve zes, quan do o fa zen de i ro
pre ci sa de um tra ba lha dor, vai à fa zen da de ou tro que tem tra ba lha do res 
en di vi da dos, paga-lhes as dí vi das e, sem con sul tá-los, le vam-nos para
sua fa zen da.

Isso é es cra vi dão por dí vi da.

Sr. Fran cis co Pe re i ra – Isso acon te ce nos se rin ga is.

SR. CARLOS PRESTES – Qu an to aos res tos fe u da is, é co -
nhe ci da a pri são do ho mem à gle ba, a ex plo ra ção do tra ba lho ru ral fe i ta
pe los ca pi ta lis tas, por que é ca rac te rís ti ca do ca pi ta lis mo a re la ção mo ne -
tá ria, a pro du ção para o mer ca do, as tro cas em di nhe i ro e o sa lá rio.

No re gi me ca pi ta lis ta, quan do o tra ba lha dor está na fa zen da
como me e i ro, como se cha ma, para vi ver no pe da ço de ter ra que lhe é
atri bu í do, tem de en tre gar ao dono da ter ra me ta de do que con se gue
com o suor de seu ros to. Esse ho mem, mu i tas ve zes, pas sa anos sem
ver di nhe i ro, por que ali re i na a tro ca in na tu ra em es pé cie, no in te ri or
da fa zen da. São re mi nis cên ci as fe u da is que im pe dem a cri a ção do mer -
ca do in ter no em nos sa pá tria e di fi cul tam, por isso, o de sen vol vi men to 
in dus tri al.

É to li ce pen sar em de sen vol vi men to in dus tri al do Bra sil, en -
quan to não ti ver mos mer ca do in ter no mais am plo.

Sr. Da ni el Fa ra co – Nes te pon to es tou de ple no acor do. A luta
pelo mer ca do in ter no – per mi ta-me V. Exª o de cla re –, esse ide al pelo
qual me ve nho ba ten do des de 1943, com to das as mi nhas for ças, é a
gran de luta do mo men to.
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SR. CARLOS PRESTES – Mu i to bem. So men te nós; como
di rei mais adi an te, se ti ver tem po, ain da hoje sa be mos que, para am pli ar -
mos o mer ca do in ter no, é mis ter dar um pas so adi an te e ver a ca u sa que
o está en tra van do. Se gun do mi nha opi nião, ela re si de no mo no pó lio da
ter ra. Che ga re mos lá.

Sr. Gomi Jú ni or – Como a Rús sia con se guiu re a li zar seu pro -
gra ma? Não foi por meio de uma di ta du ra, de um go ver no for te?

SR. CARLOS PRESTES – A di ta du ra foi para co me çar, para
li qui dar a clas se re a ci o ná ria, ca du ca, des gas ta da. Só con se guiu seu de -
sen vol vi men to ado tan do o pla no qüin qüe nal. A pro du ção era ouro nas
mãos do Esta do, com o qual com pra va a ma qui na ria para o de sen vol vi -
men to in dus tri al do país.

V. Exª sabe que o co mér cio ex ter no em nos sa pá tria é um
rou bo or ga ni za do, por que ex por ta mos café e al go dão aos mi lha res de
to ne la das e quan do ne ces si ta mos fa zer Vol ta Re don da ti ve mos de con -
tra ir um em prés ti mo no es tran ge i ro, por que, sem ele, não con se gui ría mos 
exe cu tar aque le pla no.

O que a União So vié ti ca fez com o ouro da ex por ta ção...

Sr. Fer nan des Tá vo ra  – A Rús sia vive de em prés ti mos: os for ne -
ci men tos de ma qui na ria, de ma te ri al de guer ra fo ram efe tu a dos pe los
Esta dos Uni dos.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª al te ra a ori en ta ção do meu
dis cur so. Em todo caso, res pon de rei o apar te.

A União So vié ti ca, até o pri me i ro pla no qüin qüe nal, lu tou
com di fi cul da des tre men das para con se guir cré di tos no es tran ge i ro.
Nem na Ingla ter ra, nem nos Esta dos Uni dos os ob ti nha, o que só foi
pos sí vel em 1933, quan do a União So vié ti ca en trou em re la ções di plo -
má ti cas e co mer ci a is com os Esta dos Uni dos.

O úni co país que deu cré di to à União So vié ti ca foi a Ale ma -
nha de We i mar. Nem a Ingla ter ra, nem a Fran ça, nem os Esta dos Uni dos, 
o con ce de ram.

De po is da vi tó ria do na zis mo na Ale ma nha, a União So vié ti ca 
con se guiu al gum cré di to na Ingla ter ra e nos Esta do Uni dos, prin ci pal -
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men te com Ro o se velt, após re en ce ta das as re la ções di plo má ti cas e co -
mer ci a is, mas isso em 1933.

Sr. Fer nan des Tá vo ra – V. Exª fala sem pre em de mo cra cia. Diz,
cons tan te men te, ain da, que o co mu nis mo pro cu ra evi tar a ex plo ra ção
do ho mem pelo ho mem.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª per mi ta um con tra-apar te:
é um equí vo co de V. Exª. Não pro cu ra mos evi tar essa ex plo ra ção. Afir -
ma mos, como Marx, que o ca pi ta lis mo leva, ine xo ra vel men te, ao so ci -
a lis mo, for ma su pe ri or de so ci e da de. Assim como vi e mos do co mu nis mo 
pri mi ti vo, por meio do es cra va gis mo e do fe u da lis mo ao ca pi ta lis mo,
che ga re mos ao so ci a lis mo, o que não de pen de da von ta de dos ho mens
nem dos co mu nis tas, pois cons ti tui a mar cha his tó ri ca da evo lu ção da
so ci e da de. 

Sr. Fer nan des Tá vo ra – V. Exª cri ti ca, cons tan te men te, a ex plo -
ra ção do ho mem pelo ho mem. Ago ra que ria que me ex pli cas se por que
o ope rá rio rus so vai em pur ra do para o tra ba lho, um me ti er qual quer, que
não es co lheu, mas que lhe im põem.

SR. CARLOS PRESTES – Na tu ral men te, V. Exª se re fe re ao
ope rá rio rus so no re gi me cza ris ta, não ao atu al; do con trá rio, está equi -
vo ca do.

Sr. Fer nan des Tá vo ra – Quer di zer que to dos an da mos equi vo -
ca dos.

SR. CARLOS PRESTES – Re pi to: V. Exª está equi vo ca do.

Sr. Fer nan des Tá vo ra – Então V. Exª afir ma que o ope rá rio rus so 
faz o que quer? Abso lu ta men te. É o mais ca ti vo de todo o uni ver so e,
por con se guin te, di zer que o co mu nis mo pro cu ra evi tar a ex plo ra ção do 
ho mem pelo ho mem é um con tra-sen so...

SR. CARLOS PRESTES – Na Rús sia exis te a mais alta for ma 
de De mo cra cia. O no bre De pu ta do re ce beu in for ma ções fal sas.

Sr. Fer nan des Tá vo ra – ... e ale gar que exis te de mo cra cia na
União So vié ti ca é con tra-sen so ain da ma i or.

Sr. Mon te i ro de Cas tro – O ora dor ad mi te que o co mu nis mo já
te nha atin gi do a úl ti ma eta pa?
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SR. CARLOS PRESTES – O co mu nis mo é uma for ma su pe -
ri or de so ci a lis mo.

Hoje, na União So vié ti ca, já exis te so ci a lis mo; cada um pro -
duz para a so ci e da de, mas de acor do com as suas pos si bi li da des, re ce -
ben do em pro por ção. Os mais úte is, que pro du zem mais, re ce bem mais. 
O co mu nis mo exi ge um ní vel de pro du ção mais alto, que con sis te em
cada qual pro du zir con so an te sua ca pa ci da de e re ce ber se gun do as ne -
ces si da des.

O Sr. Mon te i ro de Cas tro – Per gun tei se o co mu nis mo já atin giu
essa eta pa.

O SR. CARLOS PRESTES – Não. 

Sr. Mon te i ro de Cas tro – Se ain da não atin giu a eta pa fi nal, te -
nho mi nhas dú vi das de que haja de mo cra cia na Rús sia. Se não me en -
ga no, o pró prio Marx afir mou que, an tes de al can ça da a eta pa fi nal, a
dou tri na pas sa ria por uma di ta du ra do pro le ta ri a do.

SR. CARLOS PRESTES – O no bre co le ga está equi vo ca do.

Sr. Gomi Jú ni or – Pa re ce que te mos de en trar para uma es co la
co mu nis ta por es tar mos to dos equi vo ca dos.

Sr. Mon te i ro de Cas tro – Então o co mu nis mo es ta rá na eta pa in -
ter me diá ria e, por tan to, não po dem co e xis tir di ta du ra e pro le ta ri a do.

SR. CARLOS PRESTES – Peço per mis são a V. Exas para
con ti nu ar. Não é pos sí vel fa zer sa ba ti na em Par la men to, dis cu tin do to dos 
os as sun tos. Não se tra ta ago ra pro pri a men te da Rús sia, mas do caso
bra si le i ro, da luta pela de mo cra cia em nos sa pá tria.

Lu ta mos hoje, não por uma Cons ti tu i ção so ci a lis ta, pois sa be -
mos que não é pos sí vel es ta be le cer o so ci a lis mo da no i te para o dia.
Tam bém não nos es for ça mos pelo que se po de ria cha mar uma Cons ti -
tu i ção avan ça da, pro gra má ti ca, que nos abris se pers pec ti vas para dar mos
pas sos adi an te na evo lu ção so ci al. Se as sim acon te ce lu ta mos con tra uma 
Cons ti tu i ção que te nha por ob je to de fen der o sta tus quo, que pre ten de
cri ar uma ca mi sa-de-for ça, im pe din do o pro gres so de nos sa Pá tria.
Cre mos que, na Cons ti tu i ção a sair des ta Casa, é in dis pen sá vel es te ja
ju ri di ca men te as se gu ra da a pos si bi li da de de pro gres so, de evo lu ção
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pa cí fi ca e so lu ção dos pro ble mas fun da men ta is, os eco nô mi cos, sem a
qual não po de re mos nem mes mo con so li dar a de mo cra cia.

Fala-se em au to no mia mu ni ci pal.
Se nho res, sa be mos o que tem sido em nos sa pá tria au to no mia 

mu ni ci pal. Nin guém mais do que nós a de fen de, pois jul ga mos que ela é 
a cé lu la, a base da de mo cra cia po lí ti ca. Não te mos ilu sões po rém a res -
pe i to do que seja na ver da de essa au to no mia mu ni ci pal, en quan to a ter ra 
for de pro pri e da de de uma mi no ria. Em cada mu ni cí pio exis te uma cas -
ta – por que não é nem mes mo clas se do mi nan te, di fe ren te por com ple -
to da ou tra, a cas ta ex plo ra da – que de tém as po si ções. Con ta com o
juiz de di re i to, com o pro mo tor, com o pre fe i to, com o de le ga do de po -
lí cia. O cam po nês, na ver da de, não tem para quem ape lar, no mu ni cí pio. 
Essa, a re a li da de; e é jus ta men te por isso que essa cas ta do mi nan te de -
fen de esse sta tus quo de mo no pó lio da ter ra, pro pri e da de de uma mi no ria,
como pro va rei, ain da hoje, se ti ver tem po.

Sr. Gli cé rio Alves – V. Exª diz “mo no pó lio da ter ra”. Qu an do
esta per ten ce a mi lhões de pes so as e o mo no pó lio dá idéia de que elas
es tão em mãos de pe que na mi no ria.

SR. CARLOS PRESTES – A ter ra útil, ará vel, a ter ra agri cul -
tá vel, a ter ra nas pro xi mi da des dos cen tros de con su mo e das vias de
co mu ni ca ção, é que está nas mão de pe que na mi no ria. Pos so afir mar a
V. Exª que não che ga a mi lhões o nú me ro de seus pos su i do res. Che ga
ape nas a al guns mi lha res. Nada mais. É mo no pó lio, ain da, por que os se -
nho res que a pos su em não se des fa zem dela.

Os cam po ne ses, para po de rem vi ver e ser en ter ra dos, têm de
pe dir li cen ça aos do nos da ter ra! Essa, a ver da de. Os cam po ne ses não
têm ga ran tia de qual quer es pé cie.

Te nho em mãos fo to gra fia de uma fa mí lia de cam po ne ses que 
vi via, há vin te anos, em ter ras de uma fa zen da no Esta do do Espí ri to
San to, fron te i ri ça com o Esta do do Rio. Essa fa mí lia be ne fi ci ou a pro -
pri e da de e, ago ra, é bru tal men te es po li a da da ter ra, sem ga ran tia de na -
tu re za al gu ma. Por ir ri são, o dono da ter ra ain da lhe deu uma in de ni za -
ção de dez cen ta vos por pé de café! E dez mil pés equi va lem a mil cru -
ze i ros!
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Ora, es ses dez mil pés de café já de ram a essa fa mí lia 120 ar -
ro bas, ou seja Cr$4.800,00 de ren da este ano, en quan to a in de ni za ção
pelo ca pi tal em pre ga do foi, como dis se, de mil cru ze i ros! É o que faz o
dono da ter ra, em con se qüên cia do mo no pó lio.

Sr. Gli cé rio Alves – No Rio Gran de do Sul, onde exis tem as co -
lô ni as, há a pe que na pro pri e da de.

SR. CARLOS PRESTES – Nin guém mais do que eu tem sa -
li en ta do as van ta gens e de fen di do as ne ces si da des da pe que na pro pri e -
da de no Bra sil. Jus ta men te a zona mais pro gres sis ta do Rio Gran de do
Sul é aque la onde exis te a pe que na pro pri e da de, com pre en di da na zona
co lo ni al. Enquan to a mor ta li da de in fan til, no Mu ni cí pio de Bagé, atin ge  
333 por mil, na zona co lo ni al é de 32%, dez ve zes me nos.

Mas no Rio Gran de do Sul é uma ex ce ção – a zona co lo ni al – 
den tro do pró prio Esta do, o mes mo acon te cen do em San ta Ca ta ri na e
Pa ra ná, onde tam bém exis te pe que na pro pri e da de, nas zo nas co lo ni a is.
No res to do Bra sil, pre do mi na a gran de pro pri e da de. Na zona da mata,
em Per nam bu co, me nos de 1%, isto é, 0,9% da po pu la ção é dona da
ter ra!

Estou acen tu an do o fato para mos trar a con cen tra ção da pro -
pri e da de em nos sa pá tria.

Sr. Alde Sam pa io – Per gun to a V. Exª: Não há mo no pó lio da
ter ra na Rús sia? A pro du ção in dus tri a li za da da que le país não é re co men -
da da para as gran des pro pri e da des?

SR. CARLOS PRESTES – Nin guém mais do que nós, por -
que so mos mar xis tas, re co nhe ce que a pe que na pro pri e da de nada re sol ve. 
Sa be mos dis so, mas por meio dela é que va mos che gar ao co o pe ra ti vis -
mo, so men te mais tar de, quan do a in dús tria es ti ver em con di ções de for -
ne cer fer ra men tas, tra to res, ma qui na ria para a gran de agri cul tu ra.

Pre ci sa mos ago ra co me çar pela pe que na agri cul tu ra, ain da
atra sa da. É des ta que te mos de par tir a fim de mar char para a gran de
agri cul tu ra e che gar à co le ti vi za ção.

Na União So vié ti ca, an tes de se che gar a esse es ta do, em 1917 
e em 1929, hou ve a di vi são da ter ra. Foi jus ta men te por meio do co o pe -
ra ti vis mo que se che gou à co le ti vi za ção.
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Sr. Alde Sam pa io – Per mi ta-me V. Exª di zer que esse ide al não
é de ne nhum re gi me; é o ide al hu ma no. Se se ad mi te a for ma de pro -
pri e da de pri va da como me lhor re gi me é por que a hu ma ni da de está de
acor do com ele. O mo no pó lio das gran des pro pri e da des, em Per nam -
bu co, não re pre sen ta uma ques tão de as sal to, e sim um pro ble ma eco -
nô mi co de cor ren te da si tu a ção da in dús tria açu ca re i ra.

SR. CARLOS PRESTES – Não es ta mos acu san do nin guém,
ape nas fa ze mos aná li se ob je ti va, den tro da si tu a ção bra si le i ra. Não ata -
ca mos nin guém, nem jul ga mos que seja in sul to di zer que al guém é ca pi -
ta lis ta.

Sr. Alde Sam pa io – V. Exª está ata can do uns em be ne fí cio de
ou tros, e as con di ções são in te i ra men te idên ti cas.

Sr. Nes tor Du ar te – S. Exª ata ca o re gi me, como to dos o ata cam.

SR. CARLOS PRESTES – Se nho res Cons ti tu in tes, se a Car ta 
Mag na que aqui vai ser ela bo ra da deve re u nir pos si bi li da des para o pro -
gres so e o de sen vol vi men to de nos sa pá tria, é ne ces sá rio não ape nas
que con sig ne, em for ma ju rí di ca, a atu al re a li da de bra si le i ra, mas tam -
bém que não sir va de ins tru men to re tró gra do, para fi car, como uma ca -
mi sa-de-for ça, a man ter o sta tus quo e a im pe dir o de sen vol vi men to das
for ças de pro du ção em nos sa pá tria. É ne ces sá rio que, ju ri di ca men te, se -
jam as se gu ra das des de já as me di das prá ti cas para que pos sa mos, cons ti -
tu ci o nal men te e não re vo lu ci o na ri a men te, re sol ver os pro ble mas eco nô -
mi cos mais ime di a tos, isto é, os pro ble mas eco nô mi cos   fun da men ta is
da nos sa pá tria. Che ga rei lá mas acen tuo que o fun da men tal, o pri me i ro, 
é jus ta men te o pro ble ma da pro pri e da de da ter ra, é a ques tão do mo no -
pó lio da ter ra. Insis to em afir mar que se não for con sig na do na nos sa
Car ta Mag na, de ci si va men te, o con ce i to novo de pro pri e da de, par ti cu lar -
men te da pro pri e da de ter ri to ri al que as se gu re ao Esta do to mar con ta das 
pro pri e da des aban do na das, das ter ras mal la vra das jun to dos gran des
cen tros de con su mo e das vias de co mu ni ca ção, para que as dis tri bua e
ne las co lo que re al men te cam po ne ses, la vra do res que que i ram efe ti va -
men te tra ba lhar; se den tro da nos sa Car ta Mag na, re pi to, não fi car as -
se gu ra do esse prin cí pio, mar cha re mos para dias ne gros. Por que ou ire mos 
para o ani qui la men to fí si co do nos so povo, se con ti nu ar mos nes se pro -
ces so de atra so, que de ter mi na rá ín di ce cada vez ma i or de mi sé ria e de
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ig no rân cia tam bém cres cen te, ou en tão sur gi rão os gran des cho ques de
clas se, por que as mas sas cam po ne sas não po dem con ti nu ar nes se pro -
ces so de ex plo ra ção cada vez ma i or, de mi sé ria cada vez mais dura.

É esse o di le ma que to dos en fren ta mos: e o que nós, do Par -
ti do Co mu nis ta, pe di mos aos Se nho res Cons ti tu in tes que aten dam. É
pre ci so es tu dar pro fun da men te a ca u sa des sa mi sé ria. Se con cor da rem
que a ca u sa está re al men te nes sa con cen tra ção da pro pri e da de ter ri to ri al,
nas mãos de uma mi no ria, se com pre en de rem que esse é o pas so de ci si vo, 
fun da men tal para o pro gres so do Bra sil, é in dis pen sá vel que a Car ta
Mag na con sig ne, des de já, as me di das le ga is para que cons ti tu ci o nal -
men te o go ver no re al men te ele i to pelo povo pos sa fa zer essa re for ma
agrá ria sem cho ques vi o len tos. Se não for fe i ta, em nos sa opi nião, es ta -
re mos mar chan do para o atra so cada vez ma i or e o ani qui la men to fí si co
do nos so povo.

Cre io já ter dito des ta tri bu na que o Ge ne ral Du tra, há dois anos 
pas sa dos, quan do Mi nis tro da Gu er ra, de cla ra va que 60% da nos sa ju ven tu -
de que vem, na sua gran de ma i o ria, do cam po, com 21 e 23 anos, é fi si ca -
men te in ca paz para as ar mas. É o ani qui la men to fí si co do nos so povo.

Além dis so, os ín di ces de mor ta li da de in fan til e de tu ber cu lo se
cons ti tu em ou tros tó pi cos que se rão abor da dos des ta tri bu na pelo meu
com pa nhe i ro de ban ca da, Sr. Alce do Cou ti nho, que po de rá for ne cer
no vos da dos.

Sr. Osval do Lima – As es ta tís ti cas, na Fran ça e na Ingla ter ra, re ve -
la ram os mes mos de fe i tos fí si cos nos ope rá ri os nes sa pro por ção de 60%?

SR. CARLOS PRESTES – Não há ne nhu ma com pa ra ção
com esse nú me ro.

Se nho res, é no ar ca bou ço de uma Cons ti tu i ção – re fi ro-me so -
men te a uma das me di das, em se gui da fa la re mos so bre ou tras me di das
prá ti cas que jul ga mos in dis pen sá ve is – que se deve, na ver da de, dar for ma 
ju rí di ca às re la ções de pro du ção e às re la ções so ci a is, hoje exis ten tes em
nos sa pá tria. Deve-se tam bém – e isto é in dis pen sá vel – abrir a pos si bi li -
da de para que se pro gri da, não ad mi tin do que con ce i tos ar ca i cos con tri -
bu am den tro de uma for ma ju rí di ca, de uma Car ta Cons ti tu ci o nal, para
tra var as mãos das au to ri da des, do pró prio Par la men to, no sen ti do de re -
sol ver os pro ble mas fun da men ta is de nos sa pá tria. Re fi ro-me, par ti cu lar -
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men te, ao pro ble ma da pro pri e da de da ter ra, que, para nós, é pri má rio.
Sem a li qui da ção do mo no pó lio da ter ra, nem mes mo a de mo cra cia pode
con so li dar-se no Bra sil, por que não é pos sí vel de mo cra cia quan do há, nos 
mu ni cí pi os bra si le i ros, essa di fe ren ça for mi dá vel en tre a cas ta dos ex plo -
ra do res e a mas sa dos mi se rá ve is que não tem qual quer pers pec ti va, nem
pos si bi li da de, se não a fuga do cam po. É a tra gé dia de nos sa cri an ça. A
cri an ça nor des ti na, nos ser tões do Ce a rá e de Per nam bu co, che ga aos 13
e 14 anos e que pers pec ti va tem? Vê os pais, de ca be ça bran ca, tra ba lhan -
do da ma nhã à no i te, na mais ter rí vel mi sé ria. Essa cri an ça, se con se gue
vin gar e tem ain da al gu ma ener gia, ain da nes sa ida de de 13 e 14 anos foge 
da ter ra, vai para a ca pi tal do es ta do, pela pri me i ra con du ção que en con -
tra, para ser ven de dor de ba las, jor na le i ro ou sen tar pra ça na po lí cia e,
den tro de pou co tem po, es tar ata ca da de mo lés ti as ve né re as. Ven do nas
ci da des do li to ral que não re sol ve qual quer de seus pro ble mas e que a ex -
plo ra ção con ti nua a mes ma, toma o pri me i ro bar co que en con tra e vem,
ain da ilu di do pelo Rio de Ja ne i ro ou pe las ma ra vi lhas de São Pa u lo, para
ser ex plo ra do nes ses gran des cen tros de nos sa ter ra. Aos trin ta anos é ho -
mem fi si ca men te li qui da do. Então, fe cha o ci clo vol tan do para ir mor rer
na que ren ça. Esse ci clo do nos so Nor des te não é exa ge ro. É o qua dro do
cam po nês no re gi me fe u dal. Já Engels, no seu pre fá cio so bre A obra dos
cam po ne ses na Ale ma nha no sé cu lo XVI, di zia que os cam po ne ses, no re gi me
fe u dal, não têm qual quer pers pec ti va de me lho rar.

Ou é o mi la gre di vi no, e por isso sai atrás de qual quer be a to
Lou ren ço, ou de qual quer pes soa que o ilu da com es ses mi la gres que o
ve nham sal var da si tu a ção, ou, se é mais enér gi co, em pu nha ar mas e vai
ser can ga ce i ro. São as pers pec ti vas do re gi me fe u dal. Essa si tu a ção de
mi sé ria e de ex plo ra ção em que vive nos so ho mem nas gran des pro pri e -
da des ter ri to ri a is.

So mos os pri me i ros a re co nhe cer que a cri se atu al a que che -
ga mos é de vi da, par ti cu lar men te, à in fla ção. Sa be mos dis so e não va -
mos, ago ra, dis cu tir as ca u sas mais ime di a tas da in fla ção, que já apon ta -
mos em do cu men to pu bli ca do.

Dis cor da mos da que les que jus ti fi cam com a guer ra a in fla ção. 
Sem dú vi da a guer ra veio pre ci pi tar e agra var o pro ces so da in fla ção,
mas a in fla ção bra si le i ra é mu i to di fe ren te da dos Esta dos Uni dos. Na -
que le país, in con tes ta vel men te, a ori gem foi esta: o pro le ta ri a do, de di ca do

212 Sér gio So a res Bra ga 



à pro du ção de guer ra, di mi nu iu a pro du ção de ar ti gos de con su mo.
Au men tou, as sim, o pro le ta ri a do o nú me ro de ho ras de tra ba lho e a
im por tân cia de sa lá ri os.

Con se qüen te men te, cres ceu a quan ti da de de di nhe i ro na mão do 
povo, das gran des mas sas, sem que a pro du ção de ar ti gos de con su mo au -
men tas se no mes mo rit mo. Esse fe nô me no de ter mi nou, na tu ral men te, pro -
cu ra ma i or que a ofer ta e daí a in fla ção ine vi tá vel. No en tan to, o go ver no,
ame ri ca no, com al gu mas me di das prá ti cas, con se guiu bar rar o pro ces so de
in fla ção e im pe dir que o au men to dos pre ços ul tra pas sas se de 28 a 30%.

Sr. Eu zé bio Ro cha – Não fo ram so men te as con se qüên ci as de -
cor ren tes da si tu a ção dos tra ba lha do res que de ter mi na ram a in fla ção nos
Esta dos Uni dos, mas tam bém as emis sões re a li za das pelo go ver no, ape sar 
das ca u te las to ma das no sen ti do de re ter nas mãos dos par ti cu la res gran de 
nú me ro de tí tu los, me di da essa que hoje tem gran de in fluên cia.

SR. CARLOS PRESTES – Nes se pon to con cor do com V. Exª.
Há ou tro fa tor que, en tre nós, a guer ra trou xe para agra var o

pro ces so de in fla ção; é que, ces san do as im por ta ções, a com pra de cam -
bi a is pro vo cou o au men to do meio cir cu lan te.

Por ou tro lado, au men tan do o nú me ro de cam bi a is, se ria jus to 
que o câm bio bra si le i ro me lho ras se. O Go ver no bra si le i ro, en tre tan to,
fez ques tão de man ter o câm bio apa ren te men te fixo ao dó lar, que es ta va 
em pro ces so de in fla ção, o que sig ni fi ca que o mil réis e de po is o cru ze i ro 
acom pa nha ram a in fla ção do dó lar tam bém atra vés do câm bio. Essa me -
di da tam bém con cor reu para agra var a in fla ção bra si le i ra.

A ca u sa pre do mi nan te da in fla ção bra si le i ra, to da via, foi o dé -
fi cit or ça men tá rio, a pos si bi li da de do go ver no emi tir li vre men te, des de
10 de no vem bro de 1937, quan do, li qui da do o Par la men to, não ti nha ele 
de dar sa tis fa ção a nin guém.

Sa be mos que a in fla ção é, em gran de par te, fe nô me no que
de pen de de fa to res mo ra is. O pró prio fa tor mo ral do po der di ta to ri al
fa zer di nhe i ro a seu bel-pra zer, por si só, já fa ci li ta e es ti mu la a in fla ção.

Não va mos en trar pro pri a men te na dis cus são do pro ces so de
in fla ção, a res pe i to do qual te mos opi nião fir ma da des de maio do ano
pas sa do, quan do apre sen ta mos uma sé rie de pro vi dên ci as prá ti cas para
en fren tar a si tu a ção.
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Sou de opi nião que o pro ble ma não se re sol ve por meio de
de fla ção ime di a ta e a pro va é que, pra ti can do-se des de já a de fla ção,
nada se con se guiu. O atu al Mi nis tro da Fa zen da está equi vo ca do se pen sa
que não irá emi tir; mais dia, me nos dia, essa res tri ção do cré di to que se
está fa zen do atu al men te será pre ju di ci al ao es tí mu lo da pro du ção que é
o ob je ti vo da in fla ção.

O pro ble ma que en fren ta mos é, fun da men tal men te, eco nô mi -
co e não fi nan ce i ro. Pode re mos sair da in fla ção, não pela de fla ção, mas
por meio de au men to e es tí mu lo à pro du ção, de me di das prá ti cas para
di mi nu ir as des pe sas e com ba ter a ca res tia da vida.

Esse é o meu pon to de vis ta di an te da re a li da de cri a da pelo
pro ble ma da in fla ção.

Sr. Eu zé bio Ro cha – Per mi ta V. Exª um apar te um pou co lon go.
Em tudo isso, a ver da de é a se guin te: a in fla ção de cor re, em gran de par te, 
das gran des emis sões; mas, se há um pro ces so de in cre men to, de cri a ção 
de ri que zas, de pro du ção de uti li da des e, fi nal men te, de au men to de ati -
vi da des eco nô mi cas, pode-se res ta be le cer o equi lí brio. Jul go que nos
pa í ses no vos, com am plas pos si bi li da des eco nô mi cas, o que há de fa zer 
é, pre ci sa men te, esse de sen vol vi men to das ati vi da des ao má xi mo, ati -
van do-se a apli ca ção do cré di to no sen ti do de cri ar ri que zas, me lho rar o 
ní vel de vida das cha ma das po pu la res, mi no rar a si tu a ção de mi sé ria dos 
cam po ne ses. Assim se terá a ver da de i ra so lu ção para o caso da in fla ção
bra si le i ra, e não com re gi me que su fo que o cré di to, atro fi an do a ini ci a ti va
par ti cu lar que vem cri ar ri que zas para o bem co mum da Na ção.

SR. CARLOS PRESTES – Se nhor Pre si den te, a pro pó si to da 
in fla ção já apre sen ta mos di ver sas me di das prá ti cas, que não vou hoje re -
pe tir. Ci ta mos a opi nião de que a in fla ção, sem dú vi da tem sido o fa tor
mais ime di a to da agra va ção de cri se e mi sé ria para o povo. Te mos opi -
nião a res pe i to.

Sr. Osval do Lima – Per mi ta V. Exª um apar te.

SR. PRESIDENTE – Lem bro ao no bre Re pre sen tan te que
está a fin dar o tem po do ora dor.

SR. CARLOS PRESTES – Peço ao nos so ilus tre Pre si den te
per mi tir o apar te que me foi so li ci ta do.
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SR. PRESIDENTE – Não te nho ob je ção. Ape nas lem brei
que o tem po está qua se fin do e há ou tros ora do res ins cri tos.

Sr. Osval do Lima – Agra de ci do. De se ja va in da gar do no bre
ora dor se a alta de pre ços será, em ver da de, con se qüên cia da in fla ção ou 
da fal ta de gê ne ros, em vir tu de da lei da ofer ta e da pro cu ra.

SR. CARLOS PRESTES – So mos de opi nião que a fal ta de
víve res e a alta de pre ços são de vi das, fun da men tal men te, à in fla ção, que 
ge rou, sem dú vi da, o gran de de clí nio da pro du ção de gê ne ros de pri me i ra 
ne ces si da de. A in fla ção de ter mi na, sem pre, uma pros pe ri da de fic tí cia.
Re pe ti mos que a in fla ção oca si o na uma pros pe ri da de ilu só ria, dan do às
mas sas cam po ne sas, ha bi tu a das a sa lá ri os de mi sé ria, de fome, a pos si bi -
li da de de tra ba lhar por algo mais nas ci da des. E essa mar cha para as ci -
da des sem pre se acen tua nos pe río dos de in fla ção.

Sr. Pre si den te, não sen do pos sí vel con clu ir meu dis cur so pro -
cu ra rei, em ou tra opor tu ni da de, che gar à par te prá ti ca, que é a das nos -
sas pro po si ções à Cons ti tu i ção. Por hoje, que ro li mi tar-se a re pe tir aqui -
lo que o nos so par ti do de cla ra va em agos to do ano pas sa do, a res pe i to
das ca u sas mais pro fun das da in fla ção. Se a in fla ção é a res pon sá vel
mais ime di a ta pela si tu a ção atu al, cons ti tui tam bém por si só sin to ma de 
um or ga nis mo aba la do, de um or ga nis mo do en te. Foi por meio da in fla -
ção que os nos sos go ver nan tes, sem co ra gem para re sol ver os pro ble -
mas, na épo ca, como de vi am ter fe i to, bus ca ram a sa í da para as suas di -
fi cul da des. A in fla ção é fe bre, é sin to ma de do en ça. Era jus ta men te o
que di zía mos em agos to do ano pas sa do:

“Mas as ca u sas da gran de cri se que atra ves sa mos são
sem dú vi da mu i to mais pro fun das e é ne ces sá rio re co nhe cer
que a pró pria in fla ção não pas sa por sua vez de uma con se -
qüên cia, ou sin to ma alar man te de um or ga nis mo eco nô mi co
já ca du co, in ca paz de so bre vi ver sem re for mas de es tru tu ra
num mun do que pro gri de a rit mo ace le ra do. São cada vez
mais cla ras as con tra di ções econ ômi cas que im pe dem o pro -
gres so do país e que re sul tam de sua pró pria es tru tu ra de país
semi-fe u dal e semi-co lo ni al.

A cri se eco nô mi ca que atra ves sa mos tem, pois, ra í zes mu -
i to mais pro fun das do que ge ral men te su põem os eco no mis tas
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e teó ri cos das clas ses do mi nan tes, re fle te, pela pró pria in fla ção, 
pelo mal-es tar cres cen te, pela evi den te ine fi ciên cia dos re mé di -
os apon ta dos pe los char la tões sal va do res de uma or dem so ci al
ca du ca, a con tra di ção fun da men tal que urge re sol ver en tre as
for ças de pro du ção em cres ci men to no mun do in te i ro e uma
in fra-es tru tu ra eco nô mi ca se cu lar men te atra sa da em que os res -
tos fe u da is lu tam por so bre vi ver em ple na épo ca da Re vo lu ção
So ci a lis ta e da vi tó ria do so ci a lis mo numa boa par te da ter ra. E
de vi do a isto tor na-se cada vez ma i or o nos so atra so por que, se 
não re gre di mos, dá-se co nos co o mes mo “atra so pro gres si vo”a 
que se re fe ria Le ni ne em 1913 quan to à Rús sia cza ris ta que se
atra sa va cada vez mais com o cor rer do tem po.

Pre ci sa mos en fren tar com co ra gem e re sol ver com de ci -
são os pro ble mas fun da men ta is da re vo lu ção de mo crá ti co-bur -
gue sa – de mo crá ti ca em sua for ma de go ver no e bur gue sa pelo 
seu con te ú do eco nô mi co –, pois na fal ta de so lu ção de tais
pro ble mas está a ca u sa prin ci pal e fun da men tal de todo o nos -
so atra so eco nô mi co po lí ti co e so ci al. Não será pos sí vel a con -
so li da ção e o de sen vol vi men to do re gi me de mo crá ti co sem li -
qui dar as for mas semi-fe u da is de pro pri e da de e de ex plo ra ção
no cam po, nem se pode fa lar de pro gres so eco nô mi co sem de -
sen vol ver har mo ni ca men te a in dús tria e a agri cul tu ra na base
do au men to da pro du ção e da am pli a ção do mer ca do in ter no,
con se qüên cia por sua vez de um me lho ra men to subs tan ci al nas 
con di ções de vida e de tra ba lho da clas se ope rá ria, das gran des
mas sas tra ba lha do ras do cam po e do povo em ge ral.”
Sr. Pre si den te, fin da a hora de que dis pu nha, em ou tra opor -

tu ni da de con ti nu a rei para con clu ir mi nhas con si de ra ções. (Mu i to bem!
Mu i to bem!)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acon te ci men tos la men tá ve is e
 lu tu o sos no Lar go da Ca ri o ca

(Dis cur so pro nun ci a do na 70ª Ses são da Assem bléia
Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 10,
24-5-46, pp. 185-186.)  

SR. CARLOS PRESTES – Se nhor Pre si den te, peço a pa la vra,
pela or dem.

SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o no bre Re pre sen tan te.

SR. CARLOS PRESTES∗ (Pela or dem.) (Mo vi men to de aten -
ção.) – Sr. Pre si den te, Srs. Cons ti tu in tes, es pe ro que a ma i o ria já es te ja
dis pos ta a ou vir o de po i men to do Par ti do Co mu nis ta so bre os acon te ci -
men tos la men tá ve is e lu tu o sos de on tem à tar de no Lar go da Ca ri o ca,
nes ta Ca pi tal.

De se ja mos sim ples men te fa zer um de po i men to se re no e cal mo.
Qu e re mos di zer a esta Casa, que re mos di zer à Na ção in te i ra, onde es tão
os pro vo ca do res, os cri mi no sos, os cul pa dos das de sor dens da no i te
pas sa da.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.



Se nho res, há dez dias o Par ti do Co mu nis ta mar cou um co mí -
cio para o Lar go da Ca ri o ca, a re a li zar-se no dia 23 de maio, às 18 ho ras
e 30 mi nu tos; há dez dias o Par ti do Co mu nis ta fa zia in ten sa pro pa gan da 
para efe ti va ção des se co mí cio, a fim de co me mo rar uma data da de mo -
cra cia, ou seja, o pri me i ro ano de exis tên cia le gal do Par ti do Co mu nis ta
do Bra sil. Na vés pe ra des se co mí cio – co mí cio co mu ni ca do a Po lí cia, fi -
xan do lo cal, dia e hora – o Sr. Co ro nel Imbas saí ba i xou a or dem que já
foi lida des ta tri bu na. To ma mos co nhe ci men to des sa or dem, tan to que a 
trou xe mos ao ple ná rio da Cons ti tu in te, ten do an tes sido mos tra da por
mim ao Pre si den te da Casa. A esse res pe i to devo di zer que en tre gue
uma có pia da re fe ri da or dem ao Srs. Re pre sen tan tes Ge or gi no Ave li no e 
Ne reu Ra mos, so li ci tan do des ses ilus tres co le gas a sua atu a ção jun to ao
Sr. Mi nis tro da Jus ti ça para re vo ga ção de or dem tão ar bi trá ria, or dem
que a nin guém se ria pos sí vel le var a sé rio, por que, ten do o par ti do con -
vo ca do um co mí cio no cen tro da ci da de e ha ven do a po lí cia de cla ra do
que, até in ter na de li be ra ção, esse co mí cio só po de ria re a li zar-se em Ipa -
ne ma, é re al men te res pon der com de sa cer to a as sun to mu i to gra ve.

Sr. Car los No gue i ra – Abso lu ta men te. O lo cal e a hora eram
im pró pri os para a re a li za ção do co mí cio, dado o mo vi men to que ali ha -
bi tu al men te se ve ri fi ca, prin ci pal men te na hora para que fora mar ca do. 

SR. CARLOS PRESTES – Não ha ve rá en tão, no cen tro da
capi tal da Re pú bli ca, um lo cal onde se pos sa re a li zar um co mí cio?! Não
exis te hoje gran de ci da de – Nova York, Was hing ton, Lon dres, Pa ris –
onde não haja no cen tro ur ba no lu gar para re a li za ção de re u niões des sa
na tu re za.

Se nho res, no dia do co mí cio, o Par ti do Co mu nis ta do Bra sil,
por dois de seus Re pre sen tan tes nes sa Casa, Se nho res Ma u rí cio Ga bro is 
e Agos ti nho Oli ve i ra, pro cu rou, du ran te toda a ma nhã, S. Exª, o Sr. Mi -
nis tro da Jus ti ça. Tudo fi ze ram es ses re pre sen tan tes para en trar em con -
ta to com essa au to ri da de. Não o con se gui ram, por que S. Exª su miu.
Pro cu ran do o Sr. Che fe da Po lí cia, es ti ve ram na De le ga cia da Ordem
Po lí ti ca e So ci al, a fim de fa lar ao se nhor Co ro nel Imbas saí. To das as au -
to ri da des po li ci a is, in cum bi das de ze lar pela se gu ran ça da po pu la ção da
ca pi tal da Re pú bli ca, de sa pa re ce ram, ape sar da in sis tên cia com que fo -
ram por nós pro cu ra das. Os Srs. Ma u rí cio Ga bro is e Tri fi no Cor re ia, aos 
qua is fora mar ca da à tar de uma au diên cia pelo Sr. Mi nis tro da Jus ti ça, não 
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con se gui ram ser re ce bi dos, a fim de ob ter de ci são a res pe i to do co mí cio.  
Ao ter mi nar on tem nes ta Casa o meu dis cur so, tive no tí cia de que não
fora pos sí vel ob ter con ta to com aque le ti tu lar. So li ci tei, en tão, ao De -
pu ta do Ba tis ta Neto, fos se ao Lar go da Ca ri o ca, a fim de en ten der-se
com as au to ri da des res pon sá ve is pela ma nu ten ção  da or dem para sa ber
das mes mas, como úl ti ma de ci são, se o co mí cio po de ria ser trans fe ri do
para ou tro lo cal pró xi mo – Espla na da do Cas te lo, Pra ça Pa ris – e, caso
não se tor na-se pos sí vel, pe dir ain da au to ri za ção para, usan do os
auto-fa lan tes, con vi dar a mas sa a dis sol ver-se. Foi jus ta men te o que fez
o re pre sen tan te, Sr. Ba tis ta Neto. Com au to ri za ção do De le ga do de Po lí -
cia, que es ta va na pra ça co man da do aque le gru po de Po li ci a is, o De pu ta -
do Ba tis ta Neto di ri giu-se às di ver sas con cen tra ções po pu la res, acon se -
lhan do ao povo se dis sol ves se. Fa la va na se gun da con cen tra ção – pa la -
vras sim ples, ju di ci o sas – quan do co me çou a fu zi la ria pro vo ca da pela
po lí cia. Foi a po lí cia que ati rou con tra o povo; no mo men to em que se
sen tiu que o Par ti do Co mu nis ta não se de i xa va ar ras tar pe las pro vo ca -
ções, não acon se lha va ao povo as sal tar a pra ça nem a des res pe i tar as au -
to ri da des.

Sr. Gli cé rio Alves – Não é o que diz toda a im pren sa do Rio de
Ja ne i ro.

SR. CARLOS PRESTES – Se nho res, a po si ção do Par ti do
Co mu nis ta é de res pe i to às de ci sões da au to ri da de, mas às de ci sões sé ri as, 
ho nes tas, e não às de ci sões como a do Co ro nel Imbas saí.

Espe rá va mos que até se gun da or dem a Che fa tu ra de Po lí cia
des se uma res pos ta mais sé ria do que a do mes mo Co ro nel.

O Par ti do Co mu nis ta está de ci di do a ata car, e tem ata ca do, as
de ci sões das au to ri da des, mas, ata can do-as, não fica de bra ços cru za dos
quan do se tra ta  de de fen der a de mo cra cia.

Esta mos lu tan do por ela e por res pe i to a um di re i to, dos mais 
ele men ta res na de mo cra cia, o de re u nião.

E ai da que les de mo cra tas que não se le van ta rem fren te a
aten ta dos da na tu re za dos co me ti dos on tem à no i te na capi tal da Re -
pú bli ca.

SR. PRESIDENTE – Lem bro ao no bre ora dor que seu tem po 
está fin do.
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SR. CARLOS PRESTES  –  Ter minarei já, Sr. Pre si den te.
Infe liz men te, a im pren sa des ta ca pi tal, se gun do ve ri fi co de

exem pla res des ta ma nhã, pres tou-se hoje a ser ins tru men to da re a ção
(não apo i a dos). Jus ta men te por isso, peço a V. Exª Sr. Pre si den te faça in -
clu ir nos ana is des ta Casa, para sal var a dig ni da de e a hon ra da im pren sa
bra si le i ra, o ar ti go que o jor na lis ta Ra fa el Cor re ia de Oli ve i ra man dou
para O esta do de S. Pa u lo e que foi pu bli ca do no seu nú me ro de hoje.

O Par ti do Co mu nis ta con vo ca a to dos os de mo cra tas, to dos os 
par ti dos que que i ram re al men te de fen der nos sa Pá tria da re a ção e do fas -
cis mo, a se uni rem e pro tes ta rem exi gin do do Go ver no da Re pú bli ca a
ex pul são des ses re a ci o ná ri os, des ses cri mi no sos que já fi ze ram der ra mar o 
san gue do nos so povo. (Mu i to bem! Mu i to bem! Pal mas da ban ca da comu nis ta.)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Um dis cur so do Sena dor Car los Pres tes 
so bre o Pro je to de Cons ti tu i ção

(Dis cur so pro nun ci a do na 86ª Ses são da Assem bléia
Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, 17-6-46,
pp. 363-390.)

SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o Senhor Car los Pres tes.
SR. CARLOS PRESTES – Sr. Pre si den te, Srs. Cons ti tu in tes,

vo ta mos, nós, da ban ca da de PCB, con tra o Pro je to de Cons ti tu i ção ora 
em de ba te. Assim proce den do não deve, no en tan to, ser aque le nos so
ges to to ma do no sen ti do de com ba te, de in tran si gên cia, de luta ir re con -
ci liá vel con tra um ini mi go ou um obs tá cu lo que se pre ten da der ru bar.
Nos so de se jo nes ta Casa tem sido sin ce ro no sen ti do da co la bo ra ção
com to das as cor ren tes e de luta per ma nen te con tra toda ten dên cia ex -
clu si vis ta. Não to ma mos ja ma is po si ção sis te má ti ca con tra nin guém, e
se po de mos ser anti al gu ma co i sa, só será an ti fas cis ta. Lu ta mos, no en -
tan to, por nos sas idéi as e de fen de re mos sem pre o pro gra ma mí ni mo
com o qual so li ci ta mos os su frá gi os da Na ção e em ra zão do qual fo mos 
cer ta men te ele i tos.



Mas, se de fen de mos um pro gra ma, não pen sa mos de for ma
al gu ma impô-lo a quem quer que seja, e aqui, nes ta Casa, como alhu res,
ha ve mos sem pre de fa zer po lí ti ca, po lí ti ca de mo crá ti ca, o que sig ni fi ca
co la bo rar, bus car a li nha mé dia ca paz de har mo ni zar to das as ten dên ci as 
em be ne fí cio da ma i o ria da Na ção, da so lu ção pro gres sis ta de seus pro -
ble mas, da paz e da tran qüi li da de pú bli cas.

Vo ta mos con tra o pro je to por ser seu todo e na ma i o ria de
seus ca pí tu los a ne ga ção da qui lo por que pro me te mos lu tar nes ta Casa.
Em de cla ra ção de voto, já dis se mos das ra zões fun da men ta is de nos sa
ati tu de. O pro je to, no en tan to, foi apro va do pelo ple ná rio da Casa e aqui 
es ta mos para co la bo rar, para par ti ci par da ta re fa de me lho rá-la na me di da
do pos sí vel, de es pungi-lo em par te, ao me nos da qui lo que se nos afi gu ra
in com pa tí vel, com a Car ta Cons ti tu ci o nal que re cla ma a Na ção. Errar é
dos ho mens, mas acre di ta mos no pre domí nio da in te li gên cia e na for ça
dos ar gu men tos, e ace i ta mos a pre mis sa de que to dos nós aqui es ta mos
agin do de boa fé, dis pos tos a cor ri gir er ros e a re for mar nos sas opi -
niões, se nos pro va rem se rem elas pre ju di ci a is ao nos so povo, à de mo -
cra cia, ao pro gres so do Bra sil.

Não va mos in sis tir nas crí ti cas, já fe i tas des ta tri bu na por ora -
do res ilus tres, es pe ci a lis tas e mes tres mu i tos de les em Di re i to Cons ti tu -
ci o nal, so bre os de fe i tos ge ra is do pro je to. Esta mos em ge ral de acor do
com a crí ti ca já fe i ta so bre a ex ten são do pro je to, seus de ta lhes e mi nú -
ci as des ne ces sá ri as, a má dis tri bu i ção da ma té ria, etc.

Pen sa mos, tam bém, que a Cons ti tu i ção deve li mi tar-se à afir -
ma ção de prin cí pi os fun da men ta is do re gi me que se ado ta e não en trar
em de ta lhes mais pró pri os de leis or di ná ri as ou mes mo de re gu la men tos.

A gran de ex ten são do pro je to não sig ni fi ca que tra te de no vos
as sun tos im por tan tes, como che ga ram a afir mar al guns de seus de fen so res.
É ex ten so por que mul ti pli ca ex ce ções, e, inú me ras ve zes, se põe a li mi tar,
se não a ne gar, di re i tos, pre ce i tos e afir ma ções do pró prio pro je to.

Não se diz nada de prá ti co so bre a re for ma agrá ria, so bre a
ma ne i ra de aca bar com os res tos fe u da is na agri cul tu ra, so bre a ne ces -
si da de do en si no, gra tu i to, so bre a gra tu i da de in dis pen sá vel da Jus ti ça,
so bre me di das prá ti cas que as se gu rem o pro gres so do Bra sil.

Con cor da mos tam bém com aque les que cri ti cam a má dis tri -
bu i ção das ma té ri as com evi den te fal ta de téc ni ca na ela bo ra ção da lei.
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Um mes mo pre ce i to e apre ci a do em di ver sos ar ti gos ou dis tri bu í dos por 
ca pí tu los di ver sos. Afir ma-se aqui para logo se ne gar ou apre ci ar so bre
novo as pec to o mes mo con ce i to mais adi an te.

Qu an to ao con te ú do, já dis se mos o es sen ci al em nos sa de cla -
ra ção de voto. Pren de-se exa ge ra da men te o pro je to a fór mu las po lí ti cas
an ti qua das, já con de na das pela nos sa ex pe riên cia po lí ti ca, como ten ta -
re mos pro var ain da hoje no de cor rer de meu dis cur so.

Os com po nen tes de nos sa ban ca da, ao de fen der as emen das
que apre sen ta re mos, hão de se tra tar su ces si va men te de nos sas prin ci pa is
ob je ções ao pro je to, es pe ci al men te no que toca aos di re i tos do ci da dão,
par ti cu lar men te o de voto, à au to no mia mu ni ci pal, à or ga ni za ção da Jus -
ti ça, es pe ci al men te a Ele i to ral e Tra ba lhis ta, à se pa ra ção do Esta do da
Igre ja, en si no re li gi o so, cons ti tu i ção da fa mí lia.

Mes mo o preâm bu lo exi ge de nós re pa ros, já que cons ti tui
evi den te co a ção, inú til e des ne ces sá ria, obri gar ate us, que os há nes ta
Assem bléia, a fa zer afir ma ção em que não po dem crer.

Nos sas prin ci pa is emen das são re la ti vas ao art. 150, para su -
pri mir seus nú me ros I, II e III e pa rá gra fo úni co, re la ti vo ao voto. Ao
art. 159, man da mos acres cen tar o di re i to de asi lo.

No art. 164, onde o con fron to é fa vo rá vel à Cons ti tu i ção de
1934, quan to ao es ta be le ci men to do di re i to de gre ve e de as so ci a ção
pro fis si o nal, pro po mos su pri mir a par te fi nal dos §§ 26 e 27, e to tal men te 
o § 30. Man da mos acres cen tar mais o en si no gra tu i to.

Sr. Ma rio Brant – Os §§ 1º, 2º e 3º do art. 164 são qua se co -
mu nis tas.

SR. CARLOS PRESTES – Não nos re fe ri mos aos pri me i ros
pa rá gra fos, mais aos de nú me ros 26 e 27 – cuja par te fi nal pe di mos su -
pri mir, e o § 30, que de se ja mos tam bém ver eli mi na do.

Qu an to aos arts. 122 e 123, re la ti vos à au to no mia e or ga ni za -
ção dos ter ri tó ri os, apre sen ta re mos mo di fi ca ções.

No art. 27, que se re fe re ao nú me ro de de pu ta dos, man da mos 
su pri mir os pa rá gra fos.

Apre sen ta mos tam bém emen da ao tí tu lo con cer nen te à or ga -
ni za ção dos po de res, a fim de ser su pri mi do o Se na do, se bem que ofe -
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re ce mos subs ti tu ti vo es pe ci al so bre o as sun to, ao qual me re fe ri rei ain da 
hoje, se hou ver tem po.

A Jus ti ça Gra tu i ta, ele i ta pelo povo, me re ce rá emen da de nos sa 
par te, as sim como a pro pó si to do novo con ce i to de pro pri e da de, vis to
como não é pos sí vel que, nos dias em que vi ve mos, con ti nue o con ce i to 
de pro pri e da de a ser obs tá cu lo ao pro gres so do Bra sil. Pre ci sa mos mo -
di fi car esse con ce i to para que a re for ma agrá ria já in dis pen sá vel no Bra sil
se pro ces se den tro da lei e da Cons ti tu i ção.

Se nho res, em dis cur so an te ri or, tive oca sião de tra tar do pro -
gra ma do nos so par ti do, com que lu ta mos pela so lu ção pací fi ca e não
re vo lu ci o ná ria dos gra ves pro ble mas na ci o na is des ta hora. Re fe ri -
mo-nos, en tão, à in fla ção e às suas con se qüên ci as de sas tro sas so bre toda 
a eco no mia na ci o nal. Aí acen tu a mos que a pró pria in fla ção cons ti tui por 
si só o sin to ma de um or ga nis mo aba la do, de um or ga nis mo do en te.

Toda a nos sa es tru tu ra eco nô mi ca nos dias de hoje es ta la por
to dos os la dos e está a exi gir re for mas pro fun das, que ti rem o Bra sil da
mi sé ria, do atra so, que di ría mos, re pe tin do Le ni ne, ao se re fe rir à Rús sia
tza ris ta de 1913 e 1914, é um atra so pro gressivo.

Se nho res, o atra so de nos so povo o atra so do Bra sil é sem dú -
vi da dos ma i o res no mun do con tem po râ neo, e per mi to-me ci tar al guns
nú me ros que cons tam de do cu men tos de nos so par ti do, de ja ne i ro des te 
ano.

Di zía mos na que la épo ca, bus can do jus ta men te as ca u sas des se
atra so, mas cons ta tan do pre vi a men te esse atra so:

“Nos so atra so, di zía mos, se acen tua cada vez mais, tor -
nan do mais sé ri as as con tra di ções que ame a çam fa zer sal tar
toda a nos sa eco no mia na ci o nal. Nos sa in dús tria, se cun dá ria,
por exem plo...”

Qu an do digo in dús tri as se cun dá ri as, re fi ro-me às de te ci do e
cal ça dos, as mais im por tan tes de nos sa pá tria.

“... não pode cres cer por fal ta de mer ca do in ter no, pela
pre ca ri e da de dos me i os de trans por te, pela de bi li da de de nos sa
in dús tria pe sa da, pela fal ta de ener gia ba ra ta, etc. A pro du ção
de ener gia elé tri ca, no Bra sil, não pas sa de 65Kw/h por ha bi -
tan te, se gun do os úl ti mos da dos, en quan to nos Esta dos Uni dos
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em 1938 já era de 1.160Kw/h por ha bi tan te, isto é, qua se 18
ve zes ma i or. A de fer ro guza, 7 ve zes ma i or; a de aço, 11 ve zes
ma i or; a de car vão, mais de cem ve zes ma i or; e a de ci men to,
mais de 8 ve zes ma i or. O nos so tra ba lha dor, tec ni ca men te de -
sar ma do e en fer mo, no seu tra ba lho de sol a sol, mal con se gue
ar ran car da ter ra uma qüin qua gé si ma par te do que obtém o
cam po nês mé dio nor te-ame ri ca no. Esses são al guns ín di ces
ape nas do nos so atra so, da gra vi da de cres cen te da si tu a ção da
eco no mia na ci o nal que está a exi gir um rit mo novo e ma i or na
so lu ção de pro ble mas fun da men ta is se que re mos evi tar o caos,
a guer ra ci vil, a com ple ta co lo ni za ção do país.”
Se nho res, há pa tri o tas sin ce ros que se de i xam le var pelo en tu -

si as mo e pro cla mam o de sen vol vi men to e o cres ci men to do pro gres so
em nos sa pá tria. Nos úl ti mos anos da di ta du ra, que nos do mi nou por 15 
anos, se fa la va mu i to em pro gres so in dus tri al. É fal so, Se nho res. Como
ha ver pro gres so in dus tri al se não te mos, na ver da de, mer ca do para nos -
sa in dús tria? Che gou-se mes mo a di zer, par tin do de nú me ros re la ti vos à
ex por ta ção de te ci dos, que o Bra sil já era um país in dus tri al. Não é ad -
mis sí vel afir ma ção des sa na tu re za para quem co nhe ça algo de eco no mia; 
não há país in dus tri al em que fal te jus ta men te a in dús tria pe sa da, a si de -
rúr gi ca, a de ener gia car bo ní fe ra, pe tro lí fe ra ou, pelo me nos, de ener gia
elé tri ca. Já vi mos os nú me ros ri dí cu los de qui lo watts/hora por ha bi tan te 
do Bra sil, em com pa ra ção com os pa í ses re al men te avan ça dos.

Nos sa pró pria in dús tria de te ci dos, a mais de sen vol vi da de to -
das, é ri dí cu la, se a com pa rar mos às mais mo der nas. O te ce lão nor -
te-ame ri ca no tra ba lha com 18 a 20 te a res; o bra si le i ro, nas nos sas mí se -
ras fá bri cas, tra ba lha no má xi mo com dois ou três. E não faço re fe rên cia 
à União So vié ti ca, onde os ope rá ri os es pe ci a li za dos, em gru pos de qua -
tro, cu i dam até de 160 te a res.

O au tor nor te-ame ri ca no Eng. Mor ris Lle wellyn Cook, que
aqui es te ve, a con vi te da Co or de na ção da Mo bi li za ção Eco nô mi ca, pu -
bli cou um li vro – Bra sil on the march, onde, en tre ou tras ob ser va ções, alu -
de jus ta men te à nos sa in dús tria de te ci dos, para afir mar:

“O con su mo per ca pi ta de pro du tos têx te is de al go dão é
mu i to ba i xo no Bra sil, sen do mais ou me nos um quar to do
con su mo per ca pi ta nos Esta dos Uni dos. Além do fato de se -

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 225



rem os sa lá ri os in dus tri a is mais ba i xos, que já por si mes mos
ten dem a re du zir o con su mo de to dos os ar ti gos ma nu fa tu ra -
dos, é mu i to alto o pre ço dos pro du tos têx te is aca ba dos, o
que re duz ain da mais o con su mo in ter no.”

Este o tes te mu nho de um eco no mis ta que re al men te es tu dou
e se apro fun dou na aná li se de nos sa si tu a ção in dus tri al.

Há pou cos dias, Senho res, ti ve mos a de cep ção de ler, nos jor -
na is des ta ca pi tal, um pre ten so me mo ri al apre sen ta do pelo Ge ne ral Von 
Der Beck, nos Esta dos Uni dos. Não nos in te res sa, no mo men to, sa ber
se é ou não ve rí di co o me mo ri al, mas os nú me ros que con tém são, sem
dú vi da, exa tos. Pois bem, es ses nú me ros co lo cam a nos sa pá tria em si -
tu a ção eco nô mi ca mu i to in fe ri or à da Argen ti na. O Jor nal do Co mmer cio
de 15 des te mês pu bli cou a no tí cia, cu jos da dos são os se guin tes: “Ca -
mi nhões e au to mó ve is – há, na Argen ti na, 55% e, em todo o res tan te da 
Amé ri ca La ti na, ape nas 45%; car ne – a Argen ti na pro duz 56% e os de -
ma is pa í ses, 44%; pa pel de im pres são – o con su mo, na Argen ti na, atin ge 
mais de me ta de de todo o con su mo do con ti nen te la ti no-ame ri ca no, isto 
é, 55%.” E ou tros nú me ros são ci ta dos nes se me mo ri al, cujo ob je ti vo é
al can çar o apoio dos Esta dos Uni dos para a cons tru ção de um ar se nal
na que la Re pú bli ca.

Qu e ro ain da ler pa la vras de pes soa in sus pe i ta – por que não se 
tra ta de co mu nis ta – di vul ga das tam bém pelo Jor nal do Commer cio, se não
me equi vo co, trans cre ven do uma con fe rên cia do Sr. Arman do Vi dal.
Di zia o con fe ren cis ta:

“A mu i tas pes so as in gê nu as, que não es tão ha bi tu a das a
com pul sar da dos da pro du ção dos gran des pa í ses in dus tri a is e
do co mér cio in ter na ci o nal das gran des na ções, não agra da rá fa -
lar mos que ain da nos en con tra mos numa fase de in dús tria in ci -
pi ente ou, como dis se re cen te men te o Sr. Ro ber to Si mon sen,
“a ex pan são in dus tri al bra si le i ra está ape nas em seu iní cio”.

Aqui nos di ri gi mos, po rém, a pes so as que sa bem que a
pro du ção do aço nos Esta dos Uni dos mon ta anu al men te a 90
mi lhões de to ne la das, de ven do su bir em 1942 a 1.000 mi lhões;
no Impé rio Bri tâ ni co, a 23 mi lhões; na Rús sia, a 20 mi lhões,
etc. e que, as sim, a fu tu ra usi na de Vol ta Re don da, com a ca -
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pa ci da de de 300 mil to ne la das de aço, é um mo des to co me ço 
que será ra pi da men te ul tra pas sa do.” Arman do Vi dal, con fe -
rên cia pu bli ca da no Jor nal do Com mer cio, de 1º de mar ço de
1942.
Li es tas con si de ra ções para acen tu ar nos sa opi nião, que afir -

ma mos ser a úni ca pa trió ti ca, por que ser pa trió ti ca não é men tir nem
en ga nar-se a si mes mo a res pe i to de um pro gres so ine xis ten te.

A ver da de é que o Bra sil che gou, nos dias de hoje, a cons ti tu ir 
um dos pa í ses mais atra sa dos do mun do.

No en tan to, qua is as ca u sas des se atra so?
Esta a ati tu de ci en tí fi ca do pa tri o ta: bus car a ca u sa. Mu i tos

dos pa tri o tas em nos so país, anos se gui dos, in ves ti gam isso. Fala-se de
raça, de ge o gra fia, do cli ma, da den si da de de mo grá fi ca. Pro cu ram-se ex -
pli ca ções para esse atra so, des de Eu cli des da Cu nha com seu cé le bre li -
vro di vi di do nes sa par te em dois ca pí tu los – a Ter ra e o Ho mem – e re -
pe ti do de po is pe los que lhe su ce de ram em obras pu bli ci tá ri as da mes ma 
na tu re za, mas ne nhum en con tran do a ra zão ci en tí fi ca real des se atra so.

Qu an to à jus ti fi ca ção ra ci al, foi afas ta da há pou cos anos do
de ba te pú bli co, por que Hi tler, uti li zan do o ra cis mo, deu a es tas ten dên -
ci as para ex pli ca ções de fe nô me nos so ci a is a mar ca de fi ni ti va do na zis -
mo, da chan ta gem, da pre o cu pa ção de en ga nar o povo, ocul tan do a ver -
da de i ra ca u sa do atra so e da mi sé ria.

A res pe i to ain da da ge o gra fia e do cli ma, mu i to se fala aqui em
nos sa pá tria. Não são pou cos os nos sos so ció lo gos e eco no mis tas, ho -
mens sin ce ros, que bus cam a ex pli ca ção sim plis ta do nos so atra so no cli -
ma tro pi cal, na si tu a ção des gra ça da – di zem eles – de nos sa ge o gra fia; ex -
pli ca ção, no en tan to, que a to dos nós pa tri o tas mu i to de via co mo ver, pois, 
se a ca u sa do nos so re tar da men to está na ge o gra fia, em nos sa si tu a ção
tro pi cal, pre ci sa ría mos es pe rar um ter re mo to para al can çar o pro gres so
que to dos al me ja mos.

Nós, mar xis tas, po rém, en con tra mos ou tros mo ti vos. Quem
no-lo diz é a ciên cia so ci al, a úni ca ver da de i ra para nós – o ma te ri a lis mo 
his tó ri co, o ma te ri a lis mo di a lé ti co, o mar xis mo. É a ciên cia da evo lu ção
so ci al que nos apon ta, com exem plos, com a re a li da de dos pró pri os dias 
que atra ves sa mos, que o adi an ta men to de cada povo está, sem dú vi da,
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de pen den do de um fa tor fun da men tal – as con di ções ma te ri a is de vida.
São as re la ções de pro du ção en tre os ho mens que de ter mi nam re al men -
te a eta pa so ci al de cada povo.

Se nho res, so bre o as sun to se ria ne ces sá rio es ten der-me, mas
pre fi ro sin te ti zar tudo em pá gi nas es cla re ce do ras do ma i or con ti nu a dor
de Marx nos dias em que vi ve mos. Re fi ro-me, na tu ral men te, a Sta lin, su -
ces sor de Le ni ne, que en ri que ceu o mar xis mo na épo ca nova da cons -
tru ção do so ci a lis mo na União So vié ti ca.

Alu din do às con di ções ma te ri a is de vida, pro cu ran do ex pli -
cá-las aos ope rá ri os nos ter mos mais sim ples, diz Sta lin:

“Res ta so men te res pon der a esta per gun ta: Que se en -
ten de, do pon to de vis ta do ma te ri a lis mo his tó ri co, por ‘con -
di ções da vida ma te ri al da so ci e da de’, qua is são as que de ter -
mi nam, em úl ti ma ins tân cia, a fi si o no mia da so ci e da de, suas
idéi as, suas con cep ções, ins ti tu i ções po lí ti cas, etc.?

Qu a is são es sas “con di ções de vida ma te ri al da so ci e -
da de”, qua is são seus tra ços ca rac te rís ti cos?

É in du bi tá vel que, nes te con ce i to de ‘con di ções de vida
ma te ri al da so ci e da de’, en tra, an tes de tudo, a na tu re za que
ro de ia a so ci e da de, o meio ge o grá fi co, que é uma das con di -
ções ne ces sá ri as e cons tan tes da vida ma te ri al da so ci e da de e
que, na tu ral men te, in flui no de sen vol vi men to des ta. Qual é o
pa pel do meio ge o grá fi co no de sen vol vi men to da so ci e da de?
Não será, por aca so, o meio ge o grá fi co o fa tor fun da men tal
que de ter mi na a fi si o no mia da so ci e da de, o ca rá ter do re gi me
so ci al dos ho mens, a tran si ção de um re gi me para ou tro?

O ma te ri a lis mo his tó ri co res pon de ne ga ti va men te a essa
per gun ta. 

O meio ge o grá fi co é, in dis cu ti vel men te, uma das con di -
ções cons tan tes e ne ces sá ri as do de sen vol vi men to da so ci e da -
de e in flui, in du bi ta vel men te, nele, ace le ran do-o ou amor te -
cen do-o. Mas essa in fluên cia não é de ter mi nan te, uma vez que 
as trans for ma ções e o de sen vol vi men to da so ci e da de se ope -
ram com uma ra pi dez in com pa ra vel men te ma i or do que as
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que afe tam o meio ge o grá fi co. No trans cur so de três mil
anos, a Eu ro pa viu de sa pa re cer três re gi mes so ci a is: o do co -
mu nis mo pri mi ti vo, o da es cra vi dão e o do fe u da lis mo, e, na 
par te ori en tal da Eu ro pa, na URSS, fe ne ce ram qua tro. Pois
bem, du ran te esse tem po, as con di ções ge o grá fi cas da Eu ro pa 
não so fre ram mu dan ça al gu ma, ou, se so fre ram, foi tão leve
que a ge o gra fia não jul ga que me re ça se quer re gis trá-la. E
com pre en de-se que seja as sim. Para que o meio ge o grá fi co
ex pe ri men te mo di fi ca ções de cer ta im por tân cia, são pre ci sos
mi lhões de anos, en quan to em al gu mas cen te nas ou em um
par de mi lha res de anos po dem ope rar-se, in clu si ve, mu dan -
ças da ma i or im por tân cia no re gi me so ci al.

Daí se de pre en de que o meio ge o grá fi co não pode ser a
ca u sa fun da men tal, o fa tor de te mi nan te do de sen vol vi men to
so ci al, pois, como é que  o que per ma ne ce qua se in va riá vel
por meio de de ze nas de mi lha res de anos vai po der ser a ca u -
sa fun da men tal a que obe de ça o de sen vol vi men to da qui lo
que, no es pa ço de al gu mas cen te nas de anos, ex pe ri men ta
mu dan ças ra di ca is?

Do mes mo modo, é in du bi tá vel que o cres ci men to da
po pu la ção, a ma i or ou me nor den si da de da po pu la ção é um
fa tor que tam bém é par te do con ce i to das ‘con di ções da vida
da so ci e da de’, uma vez que en tre es sas con di ções ma te ri a is se
con ta, como ele men to ne ces sá rio, o ho mem, e não po de ria
exis tir a ma te ri a li da de da vida so ci al sem um de ter mi na do
mí ni mo de se res hu ma nos. Não será, aca so, o de sen vol vi -
men to da po pu la ção o fa tor car di al que de ter mi na o ca rá ter
do re gi me so ci al em que os ho mens vi vem?

O ma te ri a lis mo his tó ri co tam bém res pon de ne ga ti va -
men te a essa per gun ta.

É in dis cu tí vel que o cres ci men to da po pu la ção in flui
no de sen vol vi men to da so ci e da de, fa ci li tan do ou en tor pe cen -
do esse de sen vol vi men to, mas não pode ser o fa tor car di al a 
que obe de ce; nem sua in fluên cia pode ter um ca rá ter de ter mi -
nan te quan to ao de sen vol vi men to so ci al, uma vez que o cres -
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ci men to da po pu la ção por si só não nos ofe re ce a cha ve para
ex pli car por que um dado re gi me so ci al é subs ti tu í do pre ci sa -
men te por um de ter mi na do re gi me novo e não por qual quer 
ou tro, por que o re gi me do co mu nis mo pri mi ti vo foi subs ti -
tu í do pre ci sa men te pelo re gi me es cra va gis ta, pelo re gi me fe u -
dal e este pelo bur guês, e não por qua is quer ou tros.

Se o cres ci men to da po pu la ção fos se o fa tor de ter mi -
nan te do de sen vol vi men to so ci al, a uma ma i or den si da de de
po pu la ção te ria de cor res pon der for ço sa men te, na prá ti ca, um 
tipo pro por ci o nal men te mais ele va do de re gi me so ci al. Mas,
na re a li da de, isso não se ve ri fi ca. A den si da de da po pu la ção
da Chi na é qua tro ve zes ma i or do que a dos Esta dos Uni dos
e, ape sar dis so, os Esta dos Uni dos ocu pam um lu gar mais ele -
va do do que a Chi na no que se re fe re ao de sen vol vi men to so -
ci al, pois, en quan to na Chi na con ti nua im pe ran do o re gi me
semi-fe u dal, os Esta dos Uni dos há mu i to tem po che ga ram à
fase cul mi nan te do de sen vol vi men to do ca pi ta lis mo. A den si -
da de da po pu la ção da Bél gi ca é de ze no ve ve zes ma i or do que
a da URSS e, en tre tan to, a Amé ri ca do Nor te ul tra pas sa a Bél -
gi ca no to can te ao seu de sen vol vi men to so ci al e a URSS
leva-lhe de van ta gem toda uma épo ca his tó ri ca, pois, en quan -
to que na Bél gi ca im pe ra o re gi me ca pi ta lis ta, a URSS já li qüi -
dou o ca pi ta lis mo e ins ta u rou o re gi me so ci a lis ta.

Daí se de pre en de que o cres ci men to da po pu la ção não é 
nem pode ser o fa tor car di al do de sen vol vi men to da so ci e da -
de, o fa tor de ter mi nan te do ca rá ter so ci al, da fi si o no mia da
so ci e da de.

Qual é, en tão, den tro do sis te ma das con di ções ma te ri a is 
de vida da so ci e da de, o fa tor ca rdi al que de ter mi na a fi si o no -
mia da que la, o ca rá ter do re gi me so ci al, a pas sa gem da so ci -
e da de de um re gi me so ci al para ou tro?

Esse fa tor é, se gun do o ma te ri a lis mo his tó ri co, o modo
de ob ten ção dos me i os de vida ne ces sá ri os à exis tên cia do
ho mem, o modo de pro du ção dos bens ma te ri a is, do ali -
men to, do ves tuá rio, do cal ça do, da ha bi ta ção, do com bus tí -
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vel, dos ins tru men tos de pro du ção, etc.; ne ces sá ri os para
que a so ci e da de pos sa vi ver e de sen vol ver-se.

Para vi ver, o ho mem ne ces si ta de ali men tos, ves tuá rio,
cal ça dos, ha bi ta ção, com bus tí vel, etc.; para ob ter es ses bens
ma te ri a is, tem de pro du zi-los e, para po der pro du zi-los, ne -
ces si ta dis por de me i os de pro du ção, com aju da dos qua is se
con se gue o ali men to, se fa bri ca o ves tuá rio, o cal ça do, se
cons trói a ha bi ta ção, se ob tém o com bus tí vel, etc., ne ces si -
ta apren der a pro du zir es tes ins tru men tos e a ser vir-se de les.

Instru men tos de pro du ção, com a aju da dos qua is se pro -
du zem os bens ma te ri a is e ho mens que os ma ne jam e efe tu am
a pro du ção dos bens ma te ri a is, por te rem uma cer ta ex pe riên -
cia pro du ti va e há bi tos de tra ba lho: tais são os ele men tos que,
em con jun to, for mam as for ças pro du ti vas da so ci e da de.

Po rém as for ças pro du ti vas não são mais do que um
dos as pec tos da pro du ção, um dos as pec tos do modo de pro -
du ção, o as pec to que re fle te a re la ção en tre o ho mem e os ob -
je tos e as for ças da na tu re za em pre ga das para a pro du ção  dos 
bens ma te ri a is. O ou tro fa tor da pro du ção, o ou tro as pec to
do modo de pro du ção, é cons ti tu í do pe las re la ções dos ho -
mens uns com ou tros, den tro do pro ces so da pro du ção, pe -
las re la ções de pro du ção en tre os ho mens.

Os ho mens não lu tam com a na tu re za e não a uti li zam
para a pro du ção de bens ma te ri a is iso la da men te, des li ga dos
uns dos ou tros, mas jun tos, em gru pos, em so ci e da des.

Por isso, a pro du ção é sem pre e sob qua is quer con di ções
uma pro du ção so ci al. Ao efe tu a rem a pro du ção dos bens ma te -
ri a is, os ho mens es ta be le cem en tre si, den tro da pro du ção, tais
ou qua is re la ções mú tu as, tais ou qua is re la ções de pro du ção.
Essas re la ções po dem ser re la ções de co la bo ra ção e aju da mú -
tua en tre ho mens li vres de toda a ex plo ra ção, po dem ser re -
la ções de do mí nio e su bor di na ção, ou po dem ser, por úl ti -
mo, re la ções de tipo tran si tó rio en tre uma for ma de pro du ção
e ou tra. Po rém, qual quer que seja o seu ca rá ter, as re la ções
de pro du ção cons ti tu em – sem pre em to dos os re gi mes –
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um ele men to tão ne ces sá rio da pro du ção como as pró pri as for -
ças pro du ti vas da so ci e da de.

‘Na pro du ção – diz Marx – os ho mens não atu am so men -
te so bre a na tu re za, mas atu am tam bém uns so bre os ou tros.
Não po dem pro du zir sem as so ci ar-se de um cer to modo para
atu ar em co mum e es ta be le cer um in ter câm bio de ati vi da des.
Para pro du zir, os ho mens con tra em de ter mi na dos vín cu los e
re la ções, e por meio des tes vín cu los e re la ções so ci a is, e só por
meio de les, é como se re la ci o nam com a na tu re za e como se
efe tua a pro du ção’ (Karl Marx e F. Engels, Obras Com ple tas,
ed. cit., t. V., pág. 429, ‘Tra ba lho Assa la ri a do e Ca pi tal’).

Con se qüen te men te, a pro du ção, o modo de pro du ção,
não abar ca so men te as for ças pro du ti vas da so ci e da de, mas
tam bém as re la ções de pro du ção en tre os ho mens, re la ções
que são, por tan to, a for ma em que toma cor po sua uni da de,
den tro do pro ces so da pro du ção de bens ma te ri a is” (Sta lin –
So bre o Ma te ri a lis mo Di a lé ti co e o Ma te ri a lis mo His tó ri co).

Des cul pem-me os Srs. Re pre sen tan tes a ex ten são da ci ta ção,
mas é pre fe rí vel essa sín te se a qual quer ou tra ex pla na ção.

Che ga mos à con clu são – e é essa tam bém a nos sa ex pe riên cia
– de que de ve mos bus car as ca u sas do nos so atra so na aná li se apro fun da -
da das re la ções de pro du ção em nos sa pá tria. É aí, sem dú vi da, que des -
co bri re mos as ca u sas do atra so na ci o nal. Isso para a bur gue sia nos dias de 
hoje é o co mu nis mo pe ri go so, sub ver si vo, é que rer des mas ca rar a for ma
de ex plo ra ção do tra ba lho hu ma no no re gi me ca pi ta lis ta. Mas a bur gue sia, 
quan do re vo lu ci o ná ria, ti nha uma alta cons ciên cia da im por tân cia des se
fa tor eco nô mi co. Jean Ja urès, na sua mo nu men tal obra so bre a Re vo lu ção 
Fran ce sa, re vo lu ção bur gue sa, re fe re-se a Bar na ve, e cita em lon ga trans -
cri ção um tra ba lho do mes mo, es cri to du ran te a gran de re vo lu ção do
sé cu lo XVIII, na Fran ça, no qual como que an te ce de a Marx. Já na que la
épo ca ex pli ca va Bar na ve que o fa tor fun da men tal na aná li se do fe nô me no 
so ci al está jus ta men te nas re la ções de pro du ção.

Ana li sa a so ci e da de fran ce sa da que la épo ca e che ga a con clu -
sões que são qua se mar xis tas so bre as ver da de i ras ca u sas da Re vo lu ção
Fran ce sa.
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Numa pas sa gem diz Bar na ve:

“Não po de ría mos for mar uma idéia da gran de Re vo lu -
ção que aca ba de agi tar a Fran ça, con si de ran do-a de uma
ma ne i ra iso la da, se pa ran do-a da his tó ria dos im pé ri os que nos 
ro de i am e dos sé cu los que nos pre ce de ram. Para jul gar a sua
na tu re za e co nhe cer suas ver da de i ras ca u sas é ne ces sá rio
olhar mais lon ge, ver o lu gar que ocu pa mos em um es pa ço
mais ex ten so. É con tem plan do o mo vi men to ge ral que, des de 
o fe u da lis mo até os nos sos dias, guia os go ver nos eu ro pe us
para que mu dem su ces si va men te de for ma que
distinguiremos cla ra men te o pon to a que che ga mos e as ca u -
sas ge ra is que a ele nos le va ram. Não res ta dú vi da de que as
re vo lu ções dos go ver nos, como to dos os fe nô me nos na tu ra -
is que de pen dem das pa i xões e da von ta de do ho mem, não
po dem sub me ter-se àque las leis fi xas e cal cu la das que se apli -
cam aos mo vi men tos da ma té ria ina ni ma da; po rém, en tre esta
mul ti dão de ca u sas cuja in fluên cia com bi na da pro duz os su ces -
sos po lí ti cos, há al gu mas tão en la ça das com a na tu re za das
co i sas, cuja ação cons tan te e re gu lar do mi na com tan ta su pe -
ri o ri da de no in flu xo das ca u sas aci den ta is, que em cer to es pa -
ço de tem po che gam qua se ne ces sa ri a men te a pro du zir ain da
efe i tos. Essas são qua se sem pre as que mu dam a face das na -
ções e en vol vem os pe que nos acon te ci men tos em seus re sul -
ta dos ge ra is, pre pa ram as gran des épo cas da his tó ria, ao pas so 
que as ca u sas se cun dá ri as a que são qua se sem pre atri bu í das
não fa zem mais do que de ter mi ná-las.”

Se nho res, é jus ta men te a con vic ção pro fun da que te mos, de
que de pen de da aná li se de suas ca u sas a so lu ção dos pro ble mas na ci o na is, 
que nos le vou a ela.

Pro cu ra mos in ves ti gar qua is as re la ções de pro du ção no Bra -
sil. Sem dú vi da, o Bra sil, como a ma i or par te do mun do, nos dias de
hoje, à ex ce ção da União So vié ti ca, vive em re gi me ca pi ta lis ta. É o sis te -
ma pre do mi nan te na so ci e da de atu al. Isto quer di zer que o re gi me é o
de pro du ção de mer ca do ri as, de re la ções mo ne tá ri as, do tra ba lho as sa la -
ri a do, por que são es sas as ca rac te rís ti cas eco nô mi cas do ca pi ta lis mo.
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Sem dú vi da, vi ve mos no re gi me ca pi ta lis ta, no en tan to, se
apro fun dar mos a aná li se das re la ções de pro du ção em nos sa pá tria,
va mos ve ri fi car que na sua par te mais im por tan te, na que la que de ter mi na
o fa tor fun da men tal da eco no mia na ci o nal, as re la ções de pro du ção não
são ti pi ca men te ca pi ta lis tas. As re la ções de pro du ção, prin ci pal men te na
nos sa agri cul tu ra, são ti pi ca men te pré-ca pi ta lis tas. São re la ções de re gi me
an te ri or ao ca pi ta lis mo. Os res tos de re gi me es cra va gis ta ain da exis tem
em nos sa pá tria, e a eles me re fe ri no meu úl ti mo dis cur so. Os res tos do 
fe u da lis mo tam bém ain da es tão vi vos. Por isso, nós, co mu nis tas, de fi ni -
mos como se mi fe u dal o re gi me so ci al pre do mi nan te, prin ci pal men te em 
nos so cam po.

Ora, Senho res, se o Bra sil não é país in dus tri al, se ain da é país 
agrá rio, é cla ro que a eco no mia agrá ria é ain da a pre do mi nan te em nos sa 
pá tria. São pro du tos de ex por ta ção, ma té ri as-pri mas e pro du tos agrí co -
las que de ter mi nam a eco no mia na ci o nal, no que tem de fun da men tal.
Não é a in dús tria, não é essa in dús tria de te ci dos que te mos, in dús tria
se cun dá ria, que pos sa ser o fa tor pre do mi nan te de nos sa eco no mia.

O Bra sil ain da é um país agrá rio. Além dis so, a ma i or par te de 
nos sa po pu la ção, 70% dos bra si le i ros vi vem ain da no cam po. E em que
con di ções? Vi vem por aca so em re gi me ca pi ta lis ta, re ce bem sa lá rio em
di nhe i ro, pelo que pro du zem? As tro cas são, de fato, mo ne tá ri as?

Se nho res, nas gran des pro pri e da des bra si le i ras, ain da não pre -
do mi na o as sa la ri a do. Este pre do mi na na eco no mia agrá ria bra si le i ra
so men te nas re giões açu ca re i ras em Per nam bu co ou em Cam pos. Já
re la ti va men te ao café, em São Pa u lo, o re gi me é de me i a ção. É um re gi me 
em que o sa lá rio é pago par te em di nhe i ro, par te pelo ar ren da men to da
ter ra.

Na ver da de, o cam pô nio bra si le i ro não é ope rá rio, não é um
as sa la ri a do, nem ide o ló gi ca e nem pra ti ca men te. É cam po nês, não re ce -
be sa lá rio, é ele quem paga o ar ren da men to da ter ra com o seu tra ba lho
ou com os pro du tos que re ti ra da pró pria ter ra. Essas são as ra í zes fe u -
da is a que nos re fe ri mos.

O re gi me so ci al, pre do mi nan te na ma i or par te da nos sa eco -
no mia é re al men te, ain da se mi fe u dal.

Nes se as sun to, ri quís si ma é tam bém a nos sa pró pria ex pe riên -
cia, ad qui ri da no con ta to ín ti mo com o ser tão bra si le i ro, du ran te a
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mar cha da Co lu na, e, pos te ri or men te, no es tu do apro fun da do, que vi mos
fa zen do, das re la ções so ci a is no cam po bra si le i ro.

Po de mos, ain da, tra zer ou tros ele men tos em apo io da nos sa
tese, para de mons trar como são vi vos, ain da, os res tos fe u da is em
nos sa agri cul tu ra.

Qu e ro ci tar, Se nho res, um ilus tre en ge nhe i ro, J. A. Trin da -
de, já fa le ci do, que, tra ba lhan do na Di re to ria de Obras da Inspe to ria
Fe de ral de Obras Con tra as Se cas, pu bli cou in te res san te tra ba lho no
nº II do vo lu me 13 do Bo le tim da que le ser vi ço, a res pe i to dos pos tos
agrí co las cri a dos pela re fe ri da Inspe to ria. É pre ci so no tar que o en -
ge nhe i ro agrô no mo Trin da de não pode ser ta xa do ou aco i ma do de
co mu nis ta.

Diz ele:

“A so ci e da de ru ral da que le ser tão di vi de-se em duas
clas ses: a dos gran des pro pri e tá ri os de ter ras e a dos me e i ros.
A me a ção cons ti tui para o me e i ro ape nas um ex pe di en te para
não mor rer de fome.”

O me e i ro, diz aque le ilus tre pro fis si o nal, fun ci o na na gran de
pro pri e da de que seu tra ba lho ex plo ra como “má qui na qua se gra tu i ta de
pro du ção”. E mais adi an te acres cen ta:

“É jus ta men te en tre os me e i ros que se acha a mas sa da
po pu la ção que a seca ati ra à mi sé ria ou obri ga a emi grar; o
gran de pro pri e tá rio, este re sis te.

Fica pa ten te que ao Esta do cum pre dar solo e água, ou
ape nas água, aos me e i ros do Nor des te que for mam a mas sa
da po pu la ção na ci o nal.”

Mas o ilus tre agrô no mo que viu e sen tiu a re a li da de vai mais
lon ge e qua se que che ga ao pro gra ma do PCB.

“Não se com pre en de o gran de pro pri e tá rio nas ba ci as de 
ir ri ga ção dos açu des cons tru í dos com o di nhe i ro do povo a
con cor rer, a afas tar, a to mar o lu gar da que les que cons ti tu em
a fi gu ra po ten ci al do fla ge la do do Nor des te e que re al men te
fa zem a la vou ra da re gião.”
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É este, Senho res, o es ta do de re la ções se mi fe u da is – a fal ta de 
di nhe i ro, de mo e da, nas mãos dos cam po ne ses. Por que o cam po nês não 
re ce be sa lá rio. Uma par te de sua pro du ção ele en tre ga ao pa trão e a ou -
tra, mu i tas ve zes, é obri ga do a ven der ao mes mo pa trão, ao mes mo se -
nhor da ter ra, pelo pre ço que lhe é im pos to. Isto acon te ce tam bém aqui
nas vi zi nhan ças da ca pi tal da Re pú bli ca.

Sr. Ga le no Pa ra nhos – Vos sa Exce lên cia tem toda ra zão. Ain da
ago ra, nos sa ban ca da apre sen tou emen da no sen ti do de que nes sa par ce -
ria agrí co la ja ma is o tra ba lha dor pa gas se mais de 20%, pois sa be mos que
re al men te fa zem isso a me i as.

SR. CARLOS PRESTES – Atu al men te, em São Pa u lo, vai
além da me a ção. Para o al go dão ado ta va-se esse sis te ma; ou trin ta,
qua ren ta, no má xi mo cin qüen ta por cen to. Mas te nho em mãos con -
tra tos para a la vou ra do al go dão, em que a taxa a pa gar ao dono da ter ra 
está fi xa da. Este ano, por exem plo, o al que i re de al go dão con tra ta do a
20 ar ro bas deu 35 es cas sas. Isto quer di zer que o la vra dor que tra ba -
lhou o ano in te i ro tem de en tre gar mais da me ta de da qui lo que com
seu suor ti rou da ter ra ao dono do solo. São con tra tos já su pe ri o res ao
de me a ção, de vi do a uma cri se, re sul tan te das in tem pé ri es. O pa trão,
ao in vés de ado tar uma per cen ta gem, já es ta be le ce uma taxa fixa de
pa ga men to.

De se ja ria, Senho res, ler, tam bém, um ar ti go pu bli ca do por
um mé di co, o Sr. Cle to Se a bra Ve lo so, há pou cos dias, no Diá rio de No tí -
ci as, con tes tan do aque les que jul gam que o Bra sil de via e deve, sem dú vi da,
aju dar a UNRRA e aten der aos ape los de Mr. Ho o ver. Re fe re-se o ar ti cu -
lis ta, en tão, a um ní vel de vida con si de ra do ca tas tró fi co pelo Sr. Her -
bert Ho o ver, para os cam po ne ses e para a po pu la ção eu ro péia, e de -
mons tra como esse ní vel, as sim con si de ra do para os po vos eu ro pe us,
é mu i to su pe ri or ao das nos sas mas sas ru ra is.

Diz ele:

“Sou nu tri ci o nis ta há mais de dois lus tros. Te nho vá ri -
os li vros tra tan do do pro ble ma ali men tar bra si le i ro. Pois
bem, ja ma is vi tan ta fome no Bra sil como ago ra.

Vi e es tu dei a fome no Nor te, por meio dos in qué ri tos
de Jo sué de Cas tro, Orlan do Pa ra im e Pe dro Bor ges; vi e es -
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tu dei a fome no Sul, por meio do in qué ri to de Cle to Se a bra
Ve lo so; vi e es tu dei a fome em São Pa u lo, por meio dos in qué -
ri tos de Pa u la Sou sa e Ho rá cio Da vis; vi e es tu dei a fome no
Dis tri to Fe de ral, por meio dos in qué ri tos de He li on Pó voa,
Bar ros Bar re to, Cas tro Bar re to, Dan te Cos ta, Pa u la Ro dri -
gues e ou tros. Pois bem, ja ma is vi tan ta fome no Bra sil como 
ago ra.”

Mis ter Ho o ver, o em ba i xa dor da ali men ta ção, que nes -
ta hora nos vi si ta, des cre ve a cri se ali men tar na Eu ro pa nos
se guin tes ter mos: ra ção de pão em Fran ça – 290 gra mas por
dia e por pes soa; ra ção de gor du ra, 20 gra mas, por dia; ra ção 
de açú car, 16 gra mas. Com re la ção à Po lô nia, diz que os lac -
ti cí ni os são pra ti ca men te des co nhe ci dos ali e que a mor ta li -
da de in fan til sobe ul ti ma men te a 20%. Que os ca sos de tu -
ber cu lo se tam bém au men tam por ca u sa da in su fi ciên cia ali -
men tar. E con clui di zen do que a aju da vo lun tá ria dos Esta -
dos Uni dos, de 1939 a 1945, já atin ge a ci fra de 500.000.000
de dó la res.

Mis ter Ho o ver não men ci o na qual a ra ção de car ne e
ou tros ali men tos azo ta dos, qual a ra ção de ver du ras e de fru -
tas do eu ro peu. No en tan to, po de mos as se ve rar que o eu ro -
peu come car ne di a ri a men te, como come ver du ras e fru tas,
den tro do ra ci o na men to a que está su je i to.

Co te je mos, ago ra, le i to res, essa si tu a ção com a si tu a ção
ali men tar de mi lhões – 20 mi lhões pelo me nos – de bra si le i ros. 
Esses nos sos pa trí ci os não sa bem o que é pão de tri go, nem
um gra ma diá rio, quan to mais 290. Co mem, sim, fa ri nha de
man di o ca e de mi lho, ar roz e fe i jão, cujo va lor nu tri ci o nal é in -
fe ri or ao do tri go. E isto mes mo em quan ti da de nem sem pre
ade qua da. A gor du ra que usam não obe de ce ao cri té rio de ra -
ção diá ria, mes mo em pe que na por ção, como no caso eu ro peu. 
A ba nha de por co, o tou ci nho, cer tos óle os ve ge ta is como o
den dê, o coco, fi gu ram na ali men ta ção em co tas ir ri só ri as. O
açú car que há é a ra pa du ra, ou, en tão, o açú car mas ca vo ou
pre to, e não atin ge a ci fra de 16 gra mas por pes soa. Os lac ti cí -
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ni os – le i te, que i jo, man te i ga – ja ma is fi gu ram na ra ção do
cam po nês bra si le i ro. A car ne mais usa da nos bons tem pos era
char que, jabá no Nor des te é o ba ca lhau e ou tros pe i xes se cos;
e uma ou duas ve zes por se ma na, a car ne fres ca de vaca, ou de
por co, ou de car ne i ro ou de bode, ou de ave, ou de caça. Fi nal -
men te, as ver du ras e as fru tas, pelo que se co nhe ce por meio
dos in qué ri tos na ci o na is, são os ele men tos mais de fi ci tá ri os da
di e ta do nos so ho mem ru ral e do pro le tá rio ci ta di no. Via de
re gra, essa gen te não usa mais ali men tos.

Res tam, ain da, a ques tão da mor ta li da de in fan til, que
nos pa í ses eu ro pe us, con for me dis se Mis ter Ho o ver, ci fra-se 
em 20%, ou me lhor, 100 mor tos em cada mil cri an ças nas ci -
das vi vas; e a ques tão da tu ber cu lo se.

Ima gi ne-se ago ra quan do Mis ter Ho o ver vier a sa ber,
pela boca do mi nis tro e mé di co, Sr. Sou sa Cam pos, que no
Bra sil a mor ta li da de in fan til atin ge as ci fras as tro nô mi cas de
200, 300, 400 e até 500 por mil, per fa zen do um obi tuá rio de
meio mi lhão de cri an ças to dos os anos! Qu an do sou ber que
te mos no Bra sil mais de 400 mil tu ber cu lo sos, e que em ple -
na ca pi tal da Re pú bli ca mor rem em mé dia 20 tu ber cu lo sos
por dia!

Se a fome de mi lhões de bra si le i ros não tem até hoje
des per ta do a aten ção dos nos sos ad mi nis tra do res, dos nos -
sos po lí ti cos, do con ti nen te sul-ame ri ca no e do res to do
mun do ci vi li za do, como de ve ra, não é por que não exis ta um 
pro ble ma de fome no Bra sil. Esse pro ble ma sem pre exis tiu
e, ago ra, as su me as pec tos de ca la mi da de pú bli ca, com ten -
dên cia a agra var-se. O que acon te ce é que o nos so ca i pi ra, o
nos so jeca-tatu já acos tu mou-se a so frer ca la do, re sig na do e
des cren te dos ho mens pú bli cos do país e de sua fa mi ge ra da
po lí ti ca.

Por isso mes mo, não é de ad mi rar que em ple na Assem -
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te sur jam re pre sen tan tes do povo
afir man do que no Bra sil não se pas sa fome. Um ho mem des -
se de ve ria ser exor ci za do e, a se guir, exi la do, como exem plo, 
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para tan tos ou tros in sen sa tos que se ar vo rem em de fen so res 
da de mo cra cia.”
De se ja ria ar gu men tar com ele men tos es tra nhos ao nos so par -

ti do e ao mar xis mo a res pe i to das ca u sas re a is de nos so atra so e, fa ci li -
tan do, as sim, essa aná li se, che gar à con clu são de que são jus ta men te os
res tos fe u da is que de ter mi nam o atra so e a im pos si bi li da de do pro gres so
de nos sa Pá tria.

O ilus tre pu bli cis ta ar gen ti no, Ber nar di no C. Hor ne, an ti go
de pu ta do ao Par la men to da que la Re pú bli ca, há al guns anos, re fe rin -
do-se, em obra de sua au to ria, à ques tão agrá ria, diz e mos tra como a
si tu a ção em nos sos pa í ses é re al men te de pre do mí nio dos gran des
se nho res da ter ra so bre os la vra do res, so bre os que tra ba lham e não
re ce bem sa lá ri os, mas en tre gam os seus pro du tos para pa gar o ar ren da -
men to da ter ra.

Eis o que afir ma Ber nar di no C. Hor ne:
“Re gi mes há onde eles vi vem uma vida mi se rá vel, iso la -

dos e sem de fe sa al gu ma. Como o co mér cio dos pro du tos
está em po der de fir mas in ter na ci o na is, es tas con tro lam os
ne gó ci os in ter nos e ex ter nos. O fre te e o trans por te tam bém
são ele va dís si mos, de ma ne i ra que se pode afir mar que o seu
tra ba lho é em pura per da.

Esta ca u sa, uni da à si tu a ção de ins ta bi li da de, ex pli ca o
pa u pe ris mo da clas se agrá ria e a sua fuga para as ci da des.

O pro le ta ri a do ru ral vive à mar gem de toda a le gis la ção 
or gâ ni ca pro te to ra. Arras ta seus pas sos, can sa do e mi se rá vel, 
pe las ter ras que fo ram de seus an te pas sa dos. Índi os, mes ti -
ços, cri ou los e mu i tos des cen den tes de eu ro pe us pro cu ram
ga nhar a vida onde quer que haja tra ba lho. E as sim vão às
co lhe i tas de al go dão, do açú car, do ca cau, da bor ra cha, onde 
são ex plo ra dos, re ce ben do sa lá ri os in sig ni fi can tes. O ál co ol,
os ví ci os, as en fer mi da des e a des nu tri ção vão ex tin guin -
do-os, como se o me lhor ca pi tal de um país não fos se o va -
lor hu ma no.”
Se nho res, ana li san do pro fun da men te as re la ções so ci a is no

cam po bra si le i ro, che ga mos a uma con clu são mu i to in te res san te: Se
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com pa rar mos es sas re la ções so ci a is com as exis ten tes na Fran ça, des cri -
tas nas obras a que se re fe rem às con di ções do cam pô nio e da gen te
fran ce sa nos anos que an te ce de ram à Gran de Re vo lu ção, ve re mos que
elas têm sin gu lar se me lhan ça com as atu a is do nos so povo.

To dos os pu bli cis tas, to dos aque les que ana li sa ram a si tu a ção
da Fran ça na que les anos, as si na lam essa iden ti da de.

Ve ja mos como as des cre ve K. Ka utsky, no seu tra ba lho “A
Qu es tão Agrá ria” onde cita pa la vras de La Bruy ère:

“Vi mos como o cam po nês, no sé cu lo XVI, tor nou-se
ve ge ta ri a no; no sé cu lo XVII e no XVIII ele de i xou, em mu i tas
re giões, de co mer com far tu ra. É co nhe ci da a des cri ção que
La Bruyè re fez, cem anos an tes da Gran de Re vo lu ção, do
cam pô nio fran cês:

‘Vêm-se cer tos ani ma is sel va gens, ma chos e fê me as,
dis per sos pe los cam pos, ma gros, lí vi dos e to dos que i ma dos 
de sol, pre sos à ter ra que eles va re jam e re vol vem com uma 
te i mo sia in ven cí vel; eles têm como que uma voz ar ti cu la da, 
e quan do se er guem exi bem uma face hu ma na. De no i te,
re co lhem-se às ca ver nas, onde vi vem de pão ne gro, água e
ra í zes ...’

Em mu i tas al de i as, os cam po ne ses só se ali men ta vam de 
re po lho e er vas. Mas sil lon, bis po de Cler mont-Fer rand, es cre -
via, em 1740, a Fle ury: ‘Nos sa po pu la ção agrí co la vive em
uma mi sé ria ter rí vel ... a ma i o ria ca re ce mes mo, du ran te uma
boa par te do ano, do pão de ce va da e de ave ia que cons ti tui a
sua úni ca ali men ta ção.’

Du ran te os anos ad ver sos, a si tu a ção do cam po nês era
sim ples men te ter rí vel, e, de vido à es te ri li da de cres cen te do
solo, as más co lhe i tas tor na vam-se cada vez mais fre qüen tes.
De 1698 a 1715, a po pu la ção da Fran ça de cres ce, como con -
se qüên cia das cri ses re pe ti das, de 19 para 16 mi lhões.”

Ve mos como esta si tu a ção é se me lhan te à do nos so cam po -
nês, que vive em con di ções já co nhe ci das, co men do man di o ca, um pou co 
de fe i jão ou mi lho.
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SR. CARLOS PRESTES – Tam bém co nhe ço o in te ri or do
Bra sil e in fe liz men te a si tu a ção é mu i to se me lhan te.

Sr. Adel mar Ro cha – Não se pas sa fome.

SR. CARLOS PRESTES – Pros si go na le i tu ra de Ka utsky:

“O go ver no de Luís XV foi mais pa cí fi co que o de Luís
XIV; os gra va mes ca u sa dos pela guer ra fo ram me no res; mas a 
pres são das con tri bu i ções fe u da is per sis tiu. Estas tor na ram-se 
in su por tá ve is, mu i tos cam po ne ses fu gi ram vo lun ta ri a men te
de suas pro pri e da des que os acor ren ta vam à mi sé ria, e acha -
ram mais van ta jo so fa zer-se ope rá ri os as sa la ri a dos ou mes mo
men di gos ou la drões.”

Isto é o êxo do ru ral, que, nes ta Casa, já foi tan tas ve zes as si na -
la do e que não vai ab so lu ta men te ser sus ten ta do com sim ples me di das
le ga is, ou im pe din do o ser vi ço mi li tar para que os sol da dos não ve nham 
para os quar téis na ci da de. O êxo do ru ral é con se qüên cia da mi sé ria do
cam po, das re la ções so ci a is pré-ca pi ta lis tas se mi fe u da is, do in te ri or do
Bra sil.

E con clui K. Ka utsky:

“Já em 1750, Qu es nay de cla ra va que uma quar ta par te
da ter ra pró pria para a la vou ra es ta va in cul ta; pou co an tes
da Re vo lu ção Fran ce sa, Artur Yong de cla ra va que um ter -
ço da ter ra ará vel (mais de 9 mi lhões de hec ta res) não era
cul ti va do.

A si tu a ção não era em to das as par tes tão pre cá ria como
na Fran ça, onde o po der go ver na men tal do mi na va o cam po -
nês de uma ma ne i ra ab so lu ta, e se acha va ao mes mo tem po
nas mãos de uma no bre za de cor te tão in so len te como des pi da 
de cons ciên cia, cú pi da e cega. No en tan to, tam bém na Ale ma -
nha a con di ção dos cam po ne ses era mi se rá vel, e o aban do no
das ter ras, de par te de les, mu i to fre qüen te.” 

Se nho res, o qua dro pin ta do por A. Mat hiez, so bre o povo
fran cês, na épo ca, é igual men te se me lhan te à si tu a ção de nos so povo
nos dias que atra ves sa mos:
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“Os cam po ne ses são as bes tas de car ga des ta so ci e da de.
Dí zi mos, cen sos, con tri bu i ções, cor véi as, im pos tos re a is, mi lí -
cia, to das as con tri bu i ções pe sam so bre eles. Os pom bos e a
caça do Se nhor des tro em im pu ne men te as suas co lhe i tas.
Vi vem em ca sas de chão ba ti do, qua se sem pre co ber tas de
col mo, às ve zes sem cha mi né. Só co nhe cem a car ne nos dias
de fes ta, e o açú car, em caso de do en ça. Com pa ra dos aos nos sos 
cam po ne ses de hoje são mu i to mais mi se rá ve is e, no en tan to,
são me nos in fe li zes do que o fo ram os seus pais ou do que
são os seus ir mãos, os cam po ne ses da Itá lia, da Espa nha, da
Ale ma nha, da Irlan da ou da Po lô nia. À for ça de tra ba lho e de
eco no mia al guns têm po di do com prar um pe da ço de ter ra ou
de pra do. A alta dos pro du tos agrí co las fa vo re ceu o iní cio de
sua li ber ta ção. Os mais dig nos de lás ti ma são aque les que não
con se gui ram ad qui rir um pou co de ter ra. Estes se ir ri tam com 
a par ti lha dos bens co mu na is pe los se nho res, com a su pres são 
das pas ta gens li vres e da lim pe za que lhes rou ba os pou cos
re cur sos que ob ti nham do co mu nis mo pri mi ti vo. Nu me ro sos 
são tam bém os jor na le i ros que se en con tram com fre qüên cia
sem tra ba lho e que se vêem obri ga dos a ir de fa zen da em
fa zen da à pro cu ra de tra ba lho. Entre eles e a mul ti dão de
va ga bun dos e men di gos é di fí cil tra çar um li mi te. É no seu
meio que se re cru ta o exér ci to de con tra ban dis tas em luta
per pé tua con tra os que ar re ca dam os im pos tos, es pe ci al men te 
o im pos to so bre o sal.” (A. Mat hi ez – La Ré vo lu ti on Fran ça i se,
tomo I, pá gi na 16.)

É esta a ver da de, Srs. Cons ti tu in tes. Co nhe ço o in te ri or do
Bra sil. O po bre cam po nês teme o Go ver no, por que este só lhe apa re ce
com im pos to, com a po lí cia ou com o ser vi ço mi li tar. Não leva qual quer 
be ne fí cio, na re a li da de, para o cam pô nio, que vive, às ve zes, anos sem
ver di nhe i ro. Isso se dá até mes mo nos cen tros mais ci vi li za dos, de eco -
no mia mais ele va da. Em São Pa u lo, no li to ral, na zona da Estra da de
Fer ro Cen tral do Bra sil, no no ro es te – te mos car tas, do cu men tos e
con tra tos de Ara ça tu ba, de Pre si den te Pru den te a Pre si den te Ber nar des
– as con di ções de vida do nos so cam po nês são as mais trá gi cas, nos dias 
de hoje.
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Sr. Adel mar Ro cha – O que não im pe de que mu i tos, em São
Pa u lo, se tor nem mi li o ná ri os.

SR. CARLOS PRESTES – É pos sí vel que en tre mi lha res e
mi lha res que vi vem em es ta do de pa u pe ris mo, um ou dois se tor nem
mi li o ná ri os. Pos so ci tar a V. Exª al ga ris mos mu i to sig ni fi ca ti vos so -
bre o as sun to. Entra ram, no Bra sil, mi lhões de imi gran tes, no ta da -
men te de ita li a nos, que se di ri gi ram so bre tu do para São Pa u lo. Sur gi -
ram, sem dú vi da, mi li o ná ri os como Ma ta raz zo e Cres pi. Mas que ro
per gun tar a V. Exª quan tas são as pro pri e da des agrí co las, ita li a nas,
em São Pa u lo?

Sr. Adel mar Ro cha – Mi lha res.

SR. CARLOS PRESTES – Dos dois mi lhões de ita li a nos
en tra dos no Bra sil, te mos, ape nas, um to tal de 27 mil pro pri e tá ri os.
Quer di zer que são 27 mil em mi lhões e, em sua ma i o ria, pro pri e tá ri os
de mi ni fún di os, de pe que ni nos lo tes de ter ra, com os qua is não po dem,
re al men te, ali men tar a fa mí lia.

Sr. Pre si den te, no es tu do da per sis tên cia des sas re la ções fe u da is,
ape sar da pe ne tra ção do ca pi ta lis mo e do im pe ri a lis mo no Bra sil, des sa de -
fe sa de um re gi me pré-ca pi ta lis ta, des sas re la ções so ci a is an te ri o res às re la -
ções ca pi ta lis tas, às re la ções de sa lá rio, às re la ções de tro cas mo ne tá ri as, de -
ve mos bus car as ca u sas de nos so atra so. E va mos en con trar a ex pli ca ção 
dis so no mo no pó lio da ter ra, na pro pri e da de pri va da da ter ra e na con -
cen tra ção da pro pri e da de.

A pro pri e da de da ter ra, em nos sa pá tria, está con cen tra da nas
mãos de uma mi no ria. Enquan to na Fran ça, para uma po pu la ção idên ti ca
à do Bra sil, com ex ten são mu i tas ve zes me nor do que  do nos so ter ri tó -
rio, exis tem para mais de cin co mi lhões de pro pri e tá ri os; o nú me ro de
pro pri e tá ri os em nos so país, se gun do o re cen se a men to de 1940, é de
um mi lhão e no ve cen tos e tan tos mil.

Esta, em ver da de, é uma si tu a ção re al men te ca tas tró fi ca.
Além dis so, a ma i or par te des sas pro pri e da des, as mais úte is, as mais
pró xi mas dos cen tros de con su mo e das vias de co mu ni ca ção, está
nas mãos de uma mi no ria que mal atin ge a al gu mas cen te nas de mi -
lha res. 
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A esse res pe i to, vou ler al gu mas con clu sões ex tra í das do re -
cen se a men to de 1940,  que bem de fi nem o ca rá ter se mi co lo ni al de nos -
sa eco no mia:

1) Dos 41.574.894 ha bi tan tes do Bra sil, 28.432.831, ou seja,
68,39%, vi vem no cam po.

2) Des tes, 9.166.825 cons ti tu em a po pu la ção ati va, de 10
anos e mais, na la vou ra e pe cuá ria, isto é, as pes so as di re ta men te li ga das
à pro du ção agro pe cuá ria. Re pre sen tam elas 67,40% de toda a po pu la ção 
ati va do Bra sil, de 10 anos e mais, e 32,24% de sua po pu la ção ru ral.

3) Para 9.166.825 de pes so as que tem ocu pa ção ati va na agri -
cul tu ra e pe cuá ria, exis tem ape nas 1.903.868 pro pri e da des ru ra is (a
Fran ça, com uma po pu la ção igual à do Bra sil e uma su per fí cie mu i to
me nor, pos sui 5.000.000 de pro pri e da des).

Admi tin do que cada pro pri e tá rio te nha ape nas uma úni ca
pro pri e da de (não raro tem mais de uma), che ga mos à con clu são de que
são pro pri e tá ri os so men te 20,8% dos que la bu tam na agri cul tu ra e
pe cuá ria, ou 6,7% dos mo ra do res do cam po, ou, ain da, 4,6% dos ha bi -
tan tes do Bra sil.

4) a área to tal das pro pri e da des agrí co las – 197.626.914 hec ta -
res – re pre sen ta ape nas 23,2% da su per fí cie do ter ri tó rio na ci o nal.

Isto sig ni fi ca que gran de par te des te con ti nua ain da des po -
vo a do.

5) A área cul ti va da do Bra sil – 12.921.000 hec ta res – (52,8%
da qual se en con tra em São Pa u lo, Mi nas e Rio Gran de do Sul) não
ul tra pas sa 6,5% da área to tal das pro pri e da des ru ra is, ou 1,5% do ter ri -
tó rio bra si le i ro.

Isto sig ni fi ca que a ma i or par te de las per ma ne ce inex plo ra da,
cons ti tu in do au tên ti cos la ti fún di os.

6) A área cul ti va da com mi lho, café e al go dão (os dois úl ti mos 
pro du tos tí pi cos de ex por ta ção) re pre sen ta 56% de toda a área cul ti va da
no Bra sil. Se in clu ir mos fe i jão, ar roz, man di o ca e cana de açú car, a per -
cen ta gem sobe a 90%.

Isto sig ni fi ca que a nos sa eco no mia agrá ria re pou sa na ex plo -
ra ção ex ten si va de uns pou cos pro du tos, dos qua is os mais im por tan tes,
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o café e o al go dão, se des ti nam à ex por ta ção. Estes se acham atu al men te 
em ple na cri se.

7) Vis tos os da dos ge ra is, ve ja mos a si tu a ção em cada es ta do:

ESTADOS

% do nú me ro de pro -
pri e tá ri os ru ra is so bre o
nú me ro de ha bi tan tes
ati vos (10 anos e mais,
na agri cul tu ra e pe cuá ria)

% da área cul ti -
va da so bre a
área das pro pri e -
da des agrí co las

Acre ......................................... 14 0,16
Ama zo nas ............................... 32 0,13
Pará.......................................... 31 0,65
Ma ra nhão................................ 17 2,1
Pi a uí ......................................... 16 1,0
Ce a rá ...................................... 18 3,8
R. G. do Nor te....................... 16 7,8
Pa ra í ba..................................... 16 9,5
Per nam bu co ........................... 18 14,9
Ala go as.................................... 13 13,3
Ser gi pe..................................... 26 11,9
Ba hia........................................ 21 4,2
Mi nas Ge ra is .......................... 17 8,9
Espí ri to San to ........................ 20 17,1
Rio de Ja ne i ro ........................ 14 18,9
São Pa u lo ................................ 16 20,6
Pa ra ná .................................... 21 9,9
San ta Ca ta ri na ........................ 32 7,1
R. G. do Sul............................ 36 6,5
Go iás ....................................... 26 1,2
Mato Gros so .......................... 12 0,4
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8) Uma vez com pro va do que os sem-ter ra no Bra sil cons ti tu em
imen sa le gião, ve ja mos como se dis tri bui a pro pri e da de ru ral en tre os que a pos su em.

O Cen so de 1940 re ve la os se guin tes fa tos bem ex pres si vos:
a) Mais ou me nos 18% dos pro pri e tá ri os pos su em 2/3 da

área to tal das pro pri e da des ru ra is, ou em nú me ros ab so lu tos: uns
340.000 pro pri e tá ri os, isto é, ape nas 3,7% de to dos os que la bu tam na
ter ra, ou seja, um pou co mais de 1% dos ha bi tan tes do cam po são do nos
de 2/3 da área to tal das pro pri e da des agrí co las.

Isto sig ni fi ca que a ter ra no Bra sil é de fato mo no po li za da por uma mi -
no ria afor tu na da.

b) Há no Bra sil cer ca de 1.000 pro pri e da des com mais de 10.000 
hec ta res, e, o que é mais es pan to so, 60 pro pri e da des com mais de 100.000
hec ta res. Isto faz com que ape nas 60 pro pri e tá ri os se jam do nos de
6.000.000 de hec ta res, ou seja, 3,2% da área to tal das pro pri e da des ru ra is.

c) Em con tra po si ção, cer tos es ta dos há em que gran de par te
dos pe que nos pro pri e tá ri os pos sui par ce las ín fi mas de ter ra, tor nan do a
sua ex plo ra ção ab so lu ta men te an ti e co nô mi ca.

Assim, por exem plo, tem me nos de 5 hec ta res: 81,5% de to -
das as pro pri e da des do Ma ra nhão; 54,3% das de Ser gi pe; 44% das de
ala go as; 41% das de Per nam bu co; 28% das do Ama zo nas e do Pará;
23% das da Pa ra í ba e 18% das do Esta do do Rio e Rio Gran de do
Nor te.

Sr. Ga le no Pa ra nhos – V. Exª deve lem brar tam bém que a ma -
i o ria des sas ter ras está em po bre ci da pela per da de hú mus.

SR. CARLOS PRESTES – Estão em po bre ci das pela ero são,
pela bru ta li da de de sua ex plo ra ção, pe las pró pri as con di ções se mi fe u da is,
da nos sa agri cul tu ra. O cam po nês não está pre so à ter ra que, no Bra sil, é
mo ti vo de es pe cu la ção. As fa zen das avan çam. É a cé le bre mar cha para
o Oes te, que vai de i xan do à re ta guar da gran des ex ten sões de ter ras
aban do na das e im pró pri as para a cul tu ra, as qua is exi gi rão no vos re -
cur sos, no vos tra ba lhos, adu bos e la vra mu i to mais pro fun da, a fim de
po de rem ser re con quis ta das para a agri cul tu ra.

d) Ana li san do-se a dis tri bu i ção das pro pri e da des, se gun do a
es ca la de áre as, ve ri fi ca mos que a con cen tra ção da pro pri e da de no Bra sil 
é ma i or do que em qual quer ou tro país do mun do.
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De todo o ex pos to, só cabe uma con clu são: sem uma re dis tri -
bu i ção da pro pri e da de la ti fun diá ria, ou em ter mos mais pre ci sos, sem
uma ver da de i ra re for ma agrá ria, não é pos sí vel de be lar gran de par te dos 
ma les que nos afli gem, en tre os qua is me re cem ci ta ção:

a) pro du ção agrí co la ba i xís si ma, ro ti ne i ra, pou co di ver si fi ca da
e de todo in su fi ci en te para as ne ces si da des de con su mo das nos sas po -
pu la ções;

b) con di ções pre cá ri as de exis tên cia no cam po, no que con -
cer ne à ali men ta ção, ves tuá rio, ha bi ta ção, sa ú de e edu ca ção;

c) fra ca den si da de de mo grá fi ca (4,8 ha bi tan tes por km²);
d) fal ta de mer ca do in ter no para as nos sas in dús tri as;
e) si tu a ção afli ti va de nos sos trans por tes, em que se con gre gam, 

de um lado, o es ta do de plo rá vel dos equi pa men tos, ob so le tos, gas tos e
su per tra ba lha dos, e, de ou tro, a fal ta do que trans por tar.

A res pe i to de con cen tra ção da pro pri e da de, po de re mos ci tar
di ver sos au to res. Agui nal do Cos ta, so bre Per nam bu co, de po is de alu dir
a um qua dro da dis tri bu i ção da ter ra, diz com a sim pli ci da de dos nú -
me ros que, na Zona da Mata, “o la ti fún dio é uma re a li da de pal pá vel,
prin ci pal men te na re gião mais fér til, isto é, no li to ral e mata, onde ape nas
0,9% da po pu la ção é pro pri e tá ria”.

Com al guns da dos nu mé ri cos que tra ze mos a res pe i to de São
Pa u lo, ve mos que, de 52% do nú me ro to tal das pro pri e da des me no res,
so men te 0,4% da área to tal es tão na pos se de pe que nos pro pri e tá ri os,
en quan to, por ou tro lado, ape nas ¼% do nú me ro to tal de pro pri e da des 
re pre sen tam gran des fa zen das de mais de mil hec ta res, pos su in do em
con jun to 20% da área to tal.

O mes mo se pas sa em Mi nas Ge ra is. Com ex ce ção ape nas da
par te co lo ni al do Rio Gran de do Sul, San ta Ca ta ri na e Pa ra ná, é esse o
qua dro de todo Bra sil.

Os mes mos apon ta men tos de Agui nal do Cos ta para uma re -
for ma agrá ria, a res pe i to da dis tri bu i ção de ter ras em Mi nas Ge ra is,
es cla re cem o se guin te:

“92,7% da po pu la ção não pos sui qual quer pro pri e da de
su je i ta ao im pos to ter ri to ri al.”
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Essa, a si tu a ção do Esta do de Mi nas. O mes mo se dá tam bém 
na vi zi nhan ça das gran des ci da des, pois não se diga que os la ti fún di os só 
exis tem em Mato Gros so, Go iás e Ama zo nas. Nos ar re do res de São
Pa u lo, por exem plo, num cír cu lo de 60km, to man do-se ali como cen tro a
Pra ça da Sé, diz o agrô no mo José Ca lil, ao es tu dar o as sun to:

“A re gião agrí co la da ca pi tal de São Pa u lo é cons ti tu í da
pela sua pró pria zona ru ral e mais dos se guin tes mu ni cí pi os
cir cun vi zi nhos: Co tia, Gu a ru lhos, Ita pe ceri ca, Ju queri, Fran co 
da Ro cha, San to André e São Ber nar do. Essa re gião for ma
um gran de cír cu lo que par tin do da Pra ça da Sé atin ge em seu raio
má xi mo cer ca de 60 qui lô me tros. Aí se de sen vol ve a ati vi da de de
mais de 20.000 pe que nos pro du to res, ati vi da de essa que se ca rac te -
ri za pela sua ex tra or di ná ria di ver si da de de cul tu ras e sis te mas
de tra ba lho, de pro du ção, de or ga ni za ção, de ren di men to, de
dis tri bu i ção, etc.

O pro ble ma da ter ra e sua dis tri bu i ção es tão na Ordem
do Dia. Re al men te, sua im por tân cia é trans cen den tal, es pe ci al -
men te quan do se tra ta de ter ras exis ten tes nas pro xi mi da des
de gran des cen tros con su mi do res.

Nos lu ga res que apon ta mos, exis te um to tal de 10.834
pro pri e da des ru ra is, cor res pon den do a 106.896,07 al que i res
pa u lis tas. Pre do mi na, pois, a gran de pro pri e da de. Ape nas
1,5% pos sui mais da me ta de da área to tal (59,94%). E
43,40% de pe que nos pro pri e tá ri os pos su em ape nas 15,61%
das áre as.

Esse fato apre sen ta uma im por tân cia ca pi tal, so bre tu do
quan do se con si de ra que aque la área, sub di vi di da em pe que nas
chá ca ras de 10 al que i res, re pre sen ta ria mais de sete mil chá ca -
ras para o abas te ci men to da ca pi tal. Para me lhor com pre en -
der-se a ne ces si da de da ins ta la ção de pe que nas pro pri e da des
nos ar re do res da ca pi tal bas ta di zer que ape nas 13.500 al que i res
es tão sen do cul ti va dos, o que re pre sen ta tão-so men te 12,62% da área to tal 
das pro pri e da des exis ten tes na re gião.
Se nho res, e essa gran de pro pri e da de, é o la ti fún dio que de ter -

mi na o atra so da nos sa agri cul tu ra. Sa be is que é esse atra so; é a agri cul -
tu ra da en xa da, agri cul tu ra se me lhan te à do Egi to dos Fa raós, da qual
não po de mos sair por que é im pos sí vel, é im pra ti cá vel a apli ca ção da téc -
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ni ca agrí co la, en quan to exis tir essa mas sa de mi lhões de ope rá ri os sem
tra ba lhos.

Os agrô no mos bem-in ten ci o na dos pro cu ram a so lu ção do
pro ble ma na téc ni ca, mas como apli cá-la? Para que ad qui rir a ma qui -
na ria se o dono da ter ra pode fa zer a co lhe i ta sem em pre gar um cen -
ta vo do seu ca pi tal? E esse ca pi tal vai ser uti li za do em ou tras ati vi da -
des: no co mér cio, na es pe cu la ção de com pra e ven da de ter ras, no
açam bar ca men to de pro du tos, na gri la gem. O ca pi tal é le va do para a
usu ra, para os bar ra cões den tro do la ti fún dio, mas, ja ma is, para a téc -
ni ca agrí co la.

Os fa zen de i ros de nos sa pá tria cos tu mam, em nome da agri -
cul tu ra, re cor rer ao cré di to do Ban co do Bra sil; mas esse se des ti na à in -
dús tria do café, ao be ne fi ci a men to, não à sua la vou ra. Assim, o di nhe i ro
ti ra do do Ban co do Bra sil é apli ca do, re al men te, em ou tros fins, que não 
o da me lho ria da téc ni ca agrí co la.

Sr. Ja les Ma cha do – O Ban co do Bra sil ape nas em pre gou 359
mil con tos na ex plo ra ção agrí co la.

SR. CARLOS PRESTES – É mu i to pou co. O cré di to agrá rio
é in dis pen sá vel no Bra sil. Os que que rem re al men te cul ti var a ter ra são
os pre ju di ca dos pe los ma i o res pro pri e tá ri os, pe los mais for tes, que, agin do
em nome da agri cul tu ra, con se guem cré di tos no Ban co do Bra sil e vão
em pre gá-los em ou tras ati vi da des, ja ma is, re pi to, na me lho ria da téc ni ca
agrí co la.

Sr. Adel mar Ro cha – A cul tu ra do café em São Pa u lo não tem
si mi lar no mun do. 

SR. CARLOS PRESTES – A cul tu ra de café em São Pa u lo é
fe i ta por pro ces sos se mi fe u da is. As re la ções de tra ba lho en tre fa zen de i ros 
e cam po ne ses são se mi fe u da is, in sis to em afir má-lo. O cam po nês é con -
tra ta do e paga ar ren da men to do pe da ço de ter ra de que tira, com seu
tra ba lho nos ca fe za is e com sua ati vi da de, mais tar de, na co lhe i ta, o in -
dis pen sá vel para co mer.

Go mes Car mo, num ar ti go do Jor nal do Comér cio de 28 de de -
zem bro de 1941, re fe rin do-se ao atra so da nos sa agri cul tu ra, teve oca -
sião de di zer: 
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“Ford não po dia ava li ar o que seja no Bra sil um tra ba -
lha dor de en xa da; o nos so en xa de i ro não tem ne nhum tipo de 
apa re lho nos EUA e mes mo alhu res; um plough man (ara dor) em 
confronto com o nos so en xa de i ro e até mes mo com o nos so
si ti an te é um gen tle man, um dou tor bem pos to.” 
Du can Aik man, pu bli cis ta que per cor reu a Amé ri ca La ti na,

exa mi nou pro fun da men te as ca u sas do atra so de nos sa agri cul tu ra, re fe -
rin do-se com acer to à im pos si bi li da de do de sen vol vi men to da téc ni ca
agrí co la, en quan to a ter ra con ti nu ar nas mãos de uma mi no ria e exis ti -
rem, por tan to, es ses mi lhões de bra si le i ros mi se rá ve is, es ses cam po ne -
ses sem ter ra que pre ci sam vi ver em al gu ma par te e vão tra ba lhar, de
fato, de gra ça nas gran des pro pri e da des. Diz ele em The All-Ame ri can
Front, pág. 50:

“Numa eco no mia em que abun da a ofer ta de tra ba lho
ba ra to, não tem sen ti do em pre go de má qui nas para exe cu tar
ta re fas que as mãos po dem le var efe i to sem elas.” 

Se nho res, já me re fe ri ao pro ble ma de cré di to e não vou in sis tir 
so bre ele.

A ver da de é que o la ti fún dio, as re la ções pré-ca pi ta lis tas de -
ter mi nam, como con se qüên cia mais sé ria para a ri que za na ci o nal, a des -
tru i ção das ri que zas na tu ra is. As ma tas são des tru í das sis te ma ti ca men te.
A fal ta de fi xa ção do ho mem à ter ra pela pe que na pro pri e da de, a ex plo -
ra ção, a agri cul tu ra li ga da ao co mér cio de ex por ta ção, ori en ta do pe los
gran des ban cos es tran ge i ros, de ter mi nam esse avan ço su ces si vo para o
in te ri or, tra zen do o ani qui la men to da ri que za na ci o nal, pela de vas ta ção
das flo res tas, pela di mi nu i ção das pró pri as fon tes e dos cur sos d’água,
como foi mu i to bem apre ci a do e ana li sa do por Alber to Tor res, es pe -
ci al men te numa fra se de As fon tes da vida no Bra sil: 

“O pro ble ma do re flo res ta men to, o da res ta u ra ção das
fon tes na tu ra is e o da con ser va ção e dis tri bu i ção das águas
são, em nos so país, pro ble mas fun da men ta is, ex tra or di ná ri os,
mais im por tan tes que o da vi a ção co mum, e mu i tís si mo mais
do que os das es tra das de fer ro.”

Esta mos in te i ra men te de acor do, por que re co nhe ce mos que
isso leva à dis tri bu i ção do nos so solo. Expor ta mos a ri que za na ci o nal
por ni nha ri as, como acon te ce em re fe rên cia ao café, ao al go dão, etc., e – 

250 Sér gio So a res Bra ga 



con for me, se ti ver oca sião ain da hoje, hei de de mons trar – sem a com -
pen sa ção de vida, sem a tro ca de pro du tos que ve nham en ri que cer a
eco no mia bra si le i ra.

Se nho res, la ti fún dio, es sas re la ções se mi fe u da is no cam po,
essa dis se mi na ção do ho mem nas gran des pro pri e da des, cons ti tu em a
ca u sa fun da men tal dos de fi cits de nos sas es tra das de fer ro – do en ça crô -
ni ca que não é de ter mi na da pela in ca pa ci da de de seus di ri gen tes, en ge -
nhe i ros cul tos, ad mi nis tra do res ca pa zes e ho mens ho nes tos, os qua is, no 
en tan to, não con se guem li vrar-se dos de fi cits per ma nen tes, dos de fi cits
eter nos.

To cou em um pon to sen sí vel o en ge nhe i ro José Ba tis ta Pe re i ra
quan do, no VI Con gres so Na ci o nal de Estra das de Ro da gem, teve oca -
sião de di zer: 

“Te mos tam bém es tu da do com al gum de ta lhe o pro -
ble ma eco nô mi co das nos sas es tra das de fer ro, es pe ci al men te
da rede rio-gran den se (do Sul), e che ga mos à con vic ção de
que o seu ma i or mal é a des pro por ção en tre o trá fe go e a ex -
ten são da rede, em ou tras pa la vras, a ba i xa ren da qui lo mé tri ca 
de li nha.”

O pro ble ma crô ni co dos de fi cits de nos sas es tra das de fer ro é
con se qüên cia da fal ta de pro por ções en tre sua ex ten são e o va lor da
pro du ção trans por ta da. A cul pa prin ci pal cor res pon de aqui ao la ti fún dio.
As es tra das de fer ro atra ves sam mi lha res de qui lô me tros de ter ras, ina -
pro ve i ta das, ava ra men te con ser va das pe los pro pri e tá ri os na ex pec ta ti va
de bons ne gó ci os fu tu ros. Como con se qüên cia, a mar cha para o in te ri or, 
cada vez a ma i o res dist ânci as dos cen tros con su mi do res, de to dos aque les 
que bus cam um pe da ço de ter ra para tra ba lhar. O pro ble ma bra si le i ro
não é de mar cha para o Oes te, mas de uti li za ção eco nô mi ca de to das as
ter ras que já são ser vi das por es tra das de fer ro. Só as sim es tas te rão um 
trans por te qui lo mé tri co ca paz de eco nô mi ca uti li za ção da via per ma -
nen te.

Se nho res, de po is des ta aná li se que tive de fa zer a tra ços bre ves
e de ma ne i ra tão rá pi da, che go à con clu são de que está no la ti fún dio, na
má dis tri bu i ção da pro pri e da de ter ri to ri al, no mo no pó lio da ter ra, a ca u sa
fun da men tal do atra so, da mi sé ria e da ig no rân cia do nos so povo.
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A ne ces si da de da re for ma agrá ria já foi com pre en di da em
nos so con ti nen te. Vem sen do fe i ta no Mé xi co gra ças ao art. 27 da Cons -
ti tu i ção de 1917.

A re for ma agrá ria já teve iní cio na Co lôm bia, no Pa ra guai e
no Chi le. Na Argen ti na, dela tam bém se tra tou. Há pou cos anos, Alfre do
Pa lá ci os apre sen ta va a res pe i to do Par la men to um pro je to, ain da che io
de de fe i tos, mas sem dú vi da um pas so que ain da não foi dado em nos sa
pá tria, por que não sa í mos des sas tí mi das ex pe riên ci as de co lo ni za ção
que, na ver da de, nada re sul tou até hoje, a não ser a co lo ni za ção de três
es ta dos me ri di o na is com emi gran tes es tran ge i ros.

E ago ra, nos dias de hoje, ao as su mir o go ver no da Re pú bli ca
Argen ti na, Pe rón fala, cla ra e ca te go ri ca men te, na ne ces si da de de uma
re for ma agrá ria para re sol ver os pro ble mas fundamentais no país.

Diz ele no seu dis cur so de pos se:
“A po lí ti ca agrá ria pode re su mir-se nes te con ce i to que re i te ra da -

men te te nho ex pos to: A ter ra não deve ser um bem de ren da, mas sim
um ‘bem de tra ba lho’, (o gri fo é nos so – L. C. Pres tes), por que
só  as sim po der-se-á jus ti fi car mo ral men te que um ele men to
da na tu re za, que não foi cri a do pelo ho mem, pos sa sub me -
ter-se à apro pri a ção par ti cu lar.

O tra ba lho tudo dig ni fi ca e con ver te em ace i tá ve is cos tu -
mes e nor mas ju rí di cas que de ou tro modo re sul ta ri am abu si -
vas. Para con se guir essa fi na li da de que não pode ser atin gi da de 
gol pe, mas sim es ca lo na da men te, se há de pro cu rar que os or -
ga nis mos do es ta do dêem ter ra a to dos aque les que a que i ram
tra ba lhar, para que, ade ma is, ne nhum fi lho de cha ca re i ro se
veja obri ga do a aban do nar os cam pos fu gin do da mi sé ria e de i -
xan do-se atra ir pe las lu zes en ga no sas das ci da des, onde a luta é
ás pe ra e às ve zes sem as com pen sa ções es pi ri tu a is que pro por -
ci o na o tra ba lho rude, po rém agra dá vel e são, do cam po nês,
quan do seu tra ba lho não está sub me ti do a um sa lá rio mi sér -
ri mo ou a uma pro du ção in su fi ci en te. A ter ra pro por ci o na da
pelo es ta do deve ser ter ra ba ra ta, isto é, ajus ta da a seu va lor
pro du ti vo e não a um va lor ele va do por uma es pe cu la ção
de ter mi na da pela pro cu ra in ces san te das mul ti dões es po li a das,
sem pre dis pos tas a sa cri fi car as con di ções de vida pró pria e dos 
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seus no afã de en con trar um sí tio onde le van tar seu ran cho. Só
as sim po de mos fa zer de nos sa agri cul tu ra uma in dús tria es tá vel 
e con ver ter nos so cam po em um mun do che io de fé e de oti -
mis mo. Au men tar o nú me ro dos pro pri e tá ri os é o me lhor ca -
mi nho para au men tar o nú me ro dos sa tis fe i tos; e acen tu a mos
bem que não é este o mo men to de tra tar do ár duo pro ble ma
dos la ti fún di os e dos mi ni fún di os. Li mi to-me a lan çar o prin cí -
pio que há de ins pi rar mi nha atu a ção, de que a ter ra há de ser
ins tru men to de tra ba lho e não de ren da.”

Pe rón de sen vol ve sua tese para con clu ir re a fir man do que a
ter ra pre ci sa pas sar, re al men te, às mãos dos que a tra ba lham, isto é, à
pe que na pro pri e da de, ao pe que no pro pri e tá rio, àque le que se tor ne
dono da ter ra em que vai mou re jar.

Sr. Má rio Brant – Nes se caso, V. Exª se de cla rou con trá rio ao
sis te ma dos kol ko zes.

SR. CARLOS PRESTES – Exa ta men te, e o mo ti vo é não ser a
épo ca ain da pro pí cia à co le ti vi za ção. Esta só é pos sí vel em so ci e da de mu i to 
mais de sen vol vi da in dus tri al men te. Só po de re mos con ven cer o cam po nês,
cuja ide o lo gia é in di vi du a lis ta e que de se ja ter sua eco no mia in de pen den te,
só po de re mos con ven cê-lo da van ta gem da co le ti vi za ção por meio da
ex pe riên cia do co o pe ra ti vis mo e com o au xí lio do es ta do, for ne cen do-lhe
ma qui na ria e tra to res. E o Bra sil não está em con di ções de fa zer isso ain da.
A União So vié ti ca al can çou a co le ti vi za ção por que ela re al men te pôs à dis -
po si ção dos cam po ne ses tra to res e má qui nas agrí co las, pres tan do-lhes au xí -
lio téc ni co e es ti mu lan do du ran te mu i tos anos o co o pe ra ti vis mo.

Os cam po ne ses com pre en de ram, na prá ti ca, que no sis te ma
dos kol ko zes te ri am de che gar a ní vel de vida mais alto que uti li zan do a
sua pe que na eco no mia in di vi du al. Nós, mar xis tas, não te mos ilu são
al gu ma a res pe i to da pe que na pro pri e da de; sa be mos que esta leva, ine vi -
ta vel men te, à hi po te ca, à ex plo ra ção dos tra ba lha do res e, con se qüen te -
men te, à mi sé ria des tes.

Mas não se pode pas sar em nos sa pá tria da fase de atra so em
que se en con tra para a co le ti vi za ção sem essa eta pa in ter mé dia da pe -
que na pro pri e da de, sem aten der a esse de se jo, a essa as pi ra ção das
gran des mas sas cam po ne sas.
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Por isso, so mos de mo cra tas, por que de se ja mos aten der às
as pi ra ções das mas sas e da gran de ma i o ria dos cam po ne ses, que não
vi sam à co le ti vi za ção nem mes mo ain da a na ci o na li za ção da ter ra. O
cam po nês quer ser dono de um pe da ço de ter ra para tra ba lhar in de pen -
den te men te, na hora que bem en ten der, na épo ca que achar mais con ve -
ni en te e ven der li vre men te os pro du tos que dali ti rar gra ças ao seu es -
for ço, ao seu tra ba lho e como re sul ta do de sua eco no mia in de pen den te.

Sr. Au re li a no Le i te – Qu a is as emen das que V. Exª pra ti ca men te
apre sen ta ao pro je to para cor ri gir to dos es ses ma les?

SR. CARLOS PRESTES – Che ga rei lá.

Sr. Au re li a no Le i te – V. Exª está qua se no fim do tem po e ain da
não che gou...

SR. CARLOS PRESTES – O pron to pro gres so da URSS foi
al can ça do atra vés da di vi são de ter ra, em 1917. Os cam po ne ses, re al -
men te, se apro pri a ram da ter ra...

SR. PRESIDENTE – Acha-se so bre a Mesa um re que ri men to
de pror ro ga ção da ses são por meia hora.

Os Srs. Re pre sen tan tes que es ti ve rem de acor do com o mes mo 
que i ram le van tar-se. (Pa u sa.)

Apro va do.

Sr. Ga le no Pa ra nhos – V. Exª não acha que as co o pe ra ti vas
ru ra is, de pro du ção e con su mo, são úte is aos pe que nos agri cul to res,
prin ci pal men te para evi tar os in ter me diá ri os?

SR. CARLOS PRESTES – As co o pe ra ti vas de pro du ção se -
rão es ti mu la das, cri an do-se a pe que na pro pri e da de em nos sa pá tria. Ao
pe que no pro pri e tá rio será in dis pen sá vel o au xí lio téc ni co, o for ne ci men to 
de se men te, o cré di to ba ra to, se pos sí vel gra tu i to, para as co o pe ra ti vas.

Se nho res, nos dias de hoje, as re for mas agrá ri as na Eu ro pa,
prin ci pal men te no ori en te eu ro peu, têm sido in cre men ta das; e que ro
ler uma no tí cia so bre a ex pe riên cia que está sen do pos ta em prá ti ca na
Ale ma nha, na Prús sia Ori en tal. O jor na lis ta nor te-ame ri ca no Nor man
McDo nald, que es te ve lá, em con ta to com os cam po ne ses, na que la
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zona jus ta men te dos la ti fún di os dos jun kers dos ge ne ra is da Wer -
marcht, dis se:

“Den tro des sa pro pri e da de ha via uma al de ia, onde vi vi am 
uns 450 tra ba lha do res. Ajun ta men to tí pi co, co i sa que há no
nor te ger mâ ni co, com ca sas de ti jo los, ba i xas e cer ca das de
ol mos mu i to al tos. O pre fe i to do lu gar, cam po nês rude e
fi cha do como co mu nis ta des de 1923, ex pli cou ao jor na lis ta
como fi ze ra a di vi são des sas ter ras con fis ca das. Pri me i ro,
no me ou um “co mi tê” in cum bi do de re gis trar os no mes de
to dos que qui ses sem o seu qui nhão. Ra rís si mos fo ram os que
não qui se ram. Ope rou-se, en tão, o le van ta men to do la ti fún -
dio e es ta be le ceu-se a se guir um pla no. Este con sis tia em di vi -
dir-se o to tal em lo tes de 50 a 62 hec ta res, con for me a qua li -
da de da área.

Cada lote re ce beu um nú me ro e o mapa foi exi bi do ao
pú bli co du ran te três dias. De po is, con vo cou-se uma re u nião
ge ral, dis cu tiu-se o ser vi ço e pro ces sa ram-se os ajus ta men tos
de acor do com as su ges tões dos cam po ne ses pre sen tes. Tudo 
apro va do não só pe los in te res sa dos, como pe las au to ri da des,
che gou o dia da fes ta. A po pu la ção aglo me rou-se na Casa
Gran de, ou vin do-se dis cur sos. To cou uma ban da de mú si ca.
Impos to o si lên cio, cada cam po nês ti rou um pa pel zi nho de
den tro de um cha péu trans for ma do em urna, pa pel zi nho que
in di ca va um nú me ro, cor res pon den te a um lote, gra va do no
mapa.”

Essa, a di vi são que o nos so cam po nês tam bém de se ja, di vi são 
in dis pen sá vel, na ver da de, para que pos sa mos dar um pas so para adi an te 
no ca mi nho do pro gres so. A ver da de é que a si tu a ção das mas sas cam -
po ne sas é in su por tá vel, de ma ne i ra que o pro ble ma será re sol vi do de
qual quer for ma.

Já em 1934, o Sr. Te i xe i ra de Fre i tas alar ma va-se com a si tu a -
ção eco nô mi ca do nos so país. Em con fe rên cia que en tão pro nun ci ou,
teve oca sião de di zer:

“Mas, Se nho res, ou a na ção des per ta para a ple na cons -
ciên cia des ta tre men da diá te se que lhe mina sur da men te as
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fon tes de vida e lhe des trói aos pou cos os li a mes de sua uni -
da de, ou os mo men tos ca la mi to sos não tar da rão a che gar.
Quem se me ia ven tos co lhe tem pes ta des... O mal-es tar vai ga -
nhan do to das as ca ma das so ci a is e, mes mo que não se sa i ba o 
que se deve cor ri gir, vai-se im plan tan do em to dos os es pí ri tos 
a con vic ção de que é pre ci so um gran de aba lo, uma ra di cal
mu dan ça de rumo na vida na ci o nal. Uma ten ta ti va fi ze mos,
ca u te lo sa, pru den te, con ser va do ra, e nada se con se guiu. E
to dos vão con clu ir que tudo con ti nu ou tão mal quan to an tes
por que a Me di ci na não foi bas tan te enér gi ca. Mas, en tão, essa 
te ra pêu ti ca de cho que há de ten der a di re ções no vas, além do
que, pela sua vi o lên cia, rom pe rá o es ta do de equi lí brio em
que so ci al e po li ti ca men te nos man ti ve mos até ago ra, e fará
sur dir de im pro vi so as for ças ocul tas que os nos sos er ros es tão 
in cons ci en te men te acu mu lan do. E um im pul so de dis so ci a ção 
in so pi tá vel nos sur pre en de rá, vi san do afas tar a or dem atu al,
pro cu ran do os an tí po dos da es tru tu ra ção vi gen te, na sim plis ta 
pre o cu pa ção das ten ta ti vas em pí ri cas. Se a or dem atu al está
fun da da  po li ti ca men te na gran de uni da de bra si le i ra e so ci al -
men te na or ga ni za ção ca pi ta lis ta, mais pro vá vel será que a
sub ver são se ori en te na des tru i ção das duas con di ci o nan tes
fun da men ta is da or ga ni za ção vi gen te. E quem po de rá pre ver o
caos que daí re sul ta rá? Quem po de rá ava li ar, numa so lu ção
brus ca de con ti nu i da de, até onde che ga rá o en tre cho que das
for ças ele men ta res de sen ca de a das de to dos os qua dran tes
so ci a is, no seio de uma co mu ni da de já tão com ba li da nas suas 
ener gi as vi ta is?
Esta pre fi gu ra ção é de fa zer tre mer. É de ca u sar hor ror.” 
(Pág. 703.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

“As gam bi ar ras de nos sa fal sa ci vi li za ção nos ocul tam
aos olhos a in ti mi da de do qua dro de mi sé ria, de so fri men to e
de re vol ta que, mes mo em nos sas ca pi ta is, essa si tu a ção man -
tém e agra va. E na vida in te ri or, esse do lo ro so es pe tá cu lo de
mi lhões de cri a tu ras em bru te ci das, ver ga das ao peso de mor -
bi de zas in con tá ve is, sem um am pa ro, sem um con for to,
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vi ven do em po cil gas se gun do o mais ba i xo teor de vida ima -
gi ná vel e tra ba lhan do de sol a sol para co lher um mí se ro sa lá -
rio que mais lhes mata a fome, tal a in fe ri o ri da de do ali men to
uti li za do, esse es pe tá cu lo já não fere a sen si bi li da de em bo ta -
da, por que nis so tudo ve mos o qua dro nor mal da vida cam -
pe si na no Bra sil, algo como que uma fa ta li da de cós mi ca con -
tra a qual nada há que fa zer, nada vale ten tar.

Esse é o fa dá rio dos ho mens do cam po – gado para o tra -
ba lho, para a ex plo ra ção e para o so fri men to. Se as sim sem pre
foi, que as sim con ti nue sem pre a ser, pois que tudo isto, de tão 
ve lho e de tão imu tá vel na or dem na tu ral das co i sas, pa re ce es -
tar tam bém na or dem pro vi den ci al, que nos deu com pla cen te e 
ami ga essa in fin dá vel te o ria de ser vos da gle ba, para sus ten tar
os “bra si le i ros”, os ho mens pri vi le gi a dos das me tró po les, os
que fa zem a “ci vi li za ção” do Bra sil. E con ti nu e mos a tra tar as
co i sas e a gen te da “roça” com a su pe ri or in di fe ren ça que a sua 
dis tân cia e o seu atra so nos me re ce ram até hoje e como o pe di -
rem as nos sas ime di a tas e tão exi gen tes ne ces si da des, pou co se
nos dan do, por exem plo, que a la vou ra ca fe e i ra pro du za pe no -
sa men te ao peso de exor bi tan tes im pos tos e man ten do em
ex plo ra ção, sob o en go do dos pre ços ar ti fi ci al men te ele va dos,
ve lhas plan ta ções em zo nas que van ta jo sa men te se po de ri am
de di car a ou tras cul tu ras, nem tam pou co que essa pro du ção
haja sido toda ela be ne fi ci a da e trans por ta da, e que afi nal se
te nha tor na do pre ci so des truí-la na quan ti da de as som bro sa de
30.000.000 de sa cas, sem aten der ao do lo ro so pre ju í zo da eco -
no mia mun di al, e em de tri men to afi nal da pró pria eco no mia
bra si le i ra como prê mio e es tí mu lo aos pa í ses ca fe i cul to res nos -
sos con cor ren tes...” Págs. 706-707 – Re vis ta Bra si le i ra de Esta tís ti ca. 
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – Ano IV –
Ou tu bro–De zem bro de 1943 – nº 16.

De en tão para cá, a si tu a ção só tem se agra va do e exi ge
cada vez mais re mé di os ur gen tes e vi go ro sos. Cabe a nós en -
con trar so lu ção le gal, cons ti tu ci o nal, ar mar cons ti tu ci o nal -
men te o go ver no para que, de fato, fi que em con di ções de re -
sol ver o pro ble ma sem ma i o res di fi cul da des. E foi isto, jus ta -

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 257



men te, o que não en con tra mos no pro je to de Cons ti tu i ção.
Jul ga mos im pres cin dí vel a pro vi dên cia para evi tar o caos, a
guer ra ci vil, por que o pro gres so do país não pode ser bar ra do 
por uma clas se do mi nan te, se nho ra da ter ra, pro pri e tá ria das
ma i o res ex ten sões do nos so solo, e que não ad mi te essa di vi -
são, in dis pen sá vel aos pró pri os gran des pro pri e tá ri os, os qua -
is já sen tem as con se qüên ci as des sa mi sé ria, des se atra so e
des sa ig no rân cia.

Foi por isso, Se nho res, que ofe re ce mos al gu mas emen das as
mais mo des tas, pro cu ran do jus ti fi cá-las com a ar gu men ta ção até ago ra
de sen vol vi da.

Ou tras re fe rem-se aos pa rá gra fos 21 do ar ti go 159, e 4º do
ar ti go 164; am bos tra tam do con ce i to de pro pri e da de. O con ce i to de
pro pri e da de, como atu al men te está na Cons ti tu i ção, é, ain da, obs tá cu lo
ter rí vel para qual quer re for ma agrá ria, re for ma cons ti tu ci o nal como a
que de fen de mos nes te mo men to. As emen das que pro po mos subs ti tu em
a re da ção des ses pa rá gra fos por ou tra. Qu an to ao § 21 do ar ti go 159,
su ge ri mos esta:

“É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de, des de que não
seja exer ci do con tra o in te res se so ci al ou co le ti vo ou quan do
anu le, na prá ti ca, as li ber da des in di vi du a is pro cla ma das nes ta
Cons ti tu i ção ou ame a cem a se gu ran ça na ci o nal.”

Aí nos re fe ri mos mais aos trus tes e car téis, aos ban cos es -
tran ge i ros; quan to aos di re i tos ele men ta res, sa be mos que nas gran des
pro pri e da des os di re i tos dos ci da dãos não são ab so lu ta men te res pe i ta -
dos. Na ma i o ria das nos sas gran des pro pri e da des, os di re i tos dos pro pri e -
tá ri os são su pe ri o res a to dos os di re i tos de seus tra ba lha do res, aos mais
ele men ta res di re i tos dos ci da dãos, que vi vem su je i tos ao chi co te do ca pa -
taz, ao re gi me bru tal dos res tos do fe u da lis mo.

E quan to ao § 4º do art. 164 (aliás, esse e o § 21 do ar ti go
159, por tra ta rem do mes mo as sun to, tal vez pos sam ser re u ni dos em
re da ção con jun ta):

“O di re i to de pro pri e da de e seu uso se rão con di ci o na -
dos ao bem-es tar so ci al, de modo que per mi tam a jus ta dis tri -
bu i ção de les com igua is opor tu ni da des para to dos.”
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Sr. Nes tor Du ar te – Com a emen da de V. Exª, po de rá ser su -
pres so o ar ti go.

SR. CARLOS PRESTES – Não pode ser su pres so, por que
aqui se tra ta do di re i to de pro pri e da de.

Pro po mos, ain da, mo di fi car-se o § 17 do art. 164, dan -
do-se-lhe a se guin te re da ção:

“A lei fa ci li ta rá a fi xa ção do ho mem no cam po, to man do
as me di das ne ces sá ri as para o fra ci o na men to dos la ti fún di os,
para o de sen vol vi men to das pe que nas pro pri e da des, para a cri a -
ção de no vos cen tros de po pu la ção agrí co la, com as ter ras e as
águas que lhes se jam in dis pen sá ve is para o fo men to da agri cul -
tu ra e para evi tar a des tru i ção dos ele men tos na tu ra is e os da -
nos que a pro pri e da de pos sa so frer em pre ju í zo da so ci e da de.”
Em re la ção ao § 18 do mes mo ar ti go 164, su ge ri mos re di -

gir-se as sim:
“As ter ras apro ve i tá ve is para ex plo ra ção agrí co la ou pe -

cuá ria, não uti li za das, nas zo nas de ma i or den si da de de mo grá -
fi ca e à mar gem das es tra das de fer ro e de ro da gem, bem
como as ter ras be ne fi ci a das por obras pú bli cas e as gran des
pro pri e da des mal uti li za das ou aban do na das, pas sa rão ao es -
ta do, me di an te lei es pe ci al, para que, da mes ma sor te que as
ter ras de vo lu tas, se jam dis tri bu í das, gra tu i ta men te aos cam po -
ne ses sem ter ras.”
Ao § 22 do ar ti go 164, adi ta mos emen da, a res pe i to de jus ti ça

gra tu i ta para os cam po ne ses, nos con tra tos de ar ren da men to e ou tras
re la ções com os pro pri e tá ri os da ter ra.

Sr. Ga le no Pa ra nhos – A sim ples dis tri bu i ção das ter ras não re -
sol ve o pro ble ma. A ques tão dos la ti fún di os é, jus ta men te, a das ter ras
não ex plo ra das eco no mi ca men te. Quer di zer: o pro pri e tá rio des ses tra tos
de ter ra, uma vez que as ex plo re in ten sa men te, está aten den do às ne -
ces si da des so ci a is.

Sr. Nes tor Du ar te – É, exa ta men te, o que diz a emen da.

SR. CARLOS PRESTES – Te mos de par tir da dis tri bu i ção da 
ter ra, para que se jam cri a das e es ti mu la das as pe que nas pro pri e da des,
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por meio de co o pe ra ti vis mo, e do cré di to ba ra to, aju da das pelo es ta do,
para que a agri cul tu ra pos sa se de sen vol ver no Bra sil.

Sr. Ga le no Pa ra nhos – A me di da é an ti e co nô mi ca.

SR. CARLOS PRESTES – Se nho res, o pro gres so do Bra sil
exi ge que seja mo di fi ca do o con ce i to de pro pri e da de mo no po lis ta da
ter ra.

É a mi sé ria da gran de mas sa cam po ne sa sem ter ras que de ter -
mi na a mi sé ria da ren da na ci o nal, e, con se qüen te men te, da ren da pú bli ca.
À me di da que o mun do avan ça, au men tam, ne ces sa ri a men te, as des pe sas 
pú bli cas com ins tru ção, sa ú de, de fe sa na ci o nal, es tra das, obras pú bli cas,
etc.

O au men to do mer ca do in ter no é in dis pen sá vel para que pos sa 
re al men te de sen vol ver-se a in dús tria na ci o nal.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, pre ten dia fa zer al gu mas con si -
de ra ções a res pe i to do que tem ha vi do de pre cá rio no de sen vol vi men to
de nos sa eco no mia in dus tri al.

Ci ta rei, en tão, o Sr. Ro ber to Si mo nsen, que se re fe re ao avil ta -
men to pro gres si vo ou con ti nu a do de nos sa mo e da, con se qüên cia tam -
bém da mo no cul tu ra e da ex plo ra ção de de ter mi na dos pro du tos, li ga das 
aos gran des ban que i ros es tran ge i ros. É o que diz S. Sª à pág. 37 de seu
tra ba lho A In dús tria em Face da Eco no mia Na ci o nal.

Não há dú vi da que o fa tor es sen ci al no en ca re ci men to dos
pro du tos de im por ta ção e na ele va ção con ti nu a da do cus to da vida está
no avil ta men to de nos sa mo e da. Mas, a que é de vi do esse avil ta men to?
À po lí ti ca eco nô mi ca de co lo ni za ção do país ado ta da pe los la ti fun diá ri os
e seus só ci os, os gran des in dus tri a is na ci o na is li ga dos aos ban cos es tran -
ge i ros – toda a nos sa po lí ti ca eco nô mi ca foi e é ori en ta da vi san do o
co mér cio com o ex te ri or e este está in te i ra men te nas mãos dos ban cos
es tran ge i ros. A li nha se gui da con sis te em di mi nu ir, cada vez mais, o
va lor ouro dos pro du tos ex por ta dos, de ma ne i ra a au men tar, cada vez
mais, a di fe ren ça en tre o que efe ti va men te re ce be mos e o que, em tro ca, 
en tre ga mos. Esta po lí ti ca de avil ta men to da mo e da, de in fla ção con ti nu a -
da, é a que in te res sa aos in dus tri a is que ga nham for tu nas, prin ci pal men te
quan do, pro i bi das as gre ves ope rá ri as, po dem man ter sa lá ri os de fome e
re tar dar um ajus ta men to eco nô mi co ine vi tá vel. Fe i to o re a jus ta men to
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eco nô mi co, uma nova ba i xa da mo e da na ci o nal se su ce de, e as sim con ti -
nu a da men te.

Se nho res, são os re a jus ta men tos re pe ti dos, as ba i xas su ces si vas
da nos sa mo e da, a que o Sr. Ro ber to Si mon sen se re fe re, que ge ram o
avil ta men to con ti nu a do da nos sa mo e da; por que, se hoje es ta mos em
in fla ção, ela é todo um pro ces so na vida eco nô mi ca na ci o nal. Os ex por -
ta do res que rem pre ço pa pel cada vez ma i or para os seus pro du tos, de -
ter mi nan do a que da do câm bio, a ba i xa do cru ze i ro, e essa ba i xa do
cruze i ro de ter mi na o en ca re ci men to da vida no país. O re a jus ta men to se 
dará, mais dia,  me nos dia, e, dado o re a jus ta men to, vol ta o fa zen de i ro a
exi gir no vos pre ços.

Ago ra mes mo dá-se novo re a jus ta men to no in te ri or de São
Pa u lo, au mentam ine vi ta vel men te sa lá ri os ru ra is ou fo gem os tra ba lha -
do res para a ci da de. A fal ta de bra ços no in te ri or do es ta do exi ge alta
dos sa lá ri os tan to nas fa zen das de café como nas plan ta ções de al go dão. 
O que leva os fa zen de i ros a já pe di rem no vos e mais al tos pre ços para
pro du tos de ex por ta ção.

Como con se guir, po rém, me lho res pre ços, quan do eles de -
pen dem do mer ca do in ter na ci o nal? A so lu ção é ba i xar o câm bio, pas sar
o dó lar de 20 para 25, 30 ou 40 cru ze i ros, pre ci pi tan do as sim uma nova
fase de in fla ção.

Se nho res, so bre o as sun to or ga ni zei um qua dro em que
está su fi ci en te men te ana li sa do esse avil ta men to con ti nu a do de nos sa
mo e da.

To me mos o va lor da to ne la da im por ta da cor res pon den te ao
da to ne la da ex por ta da. Ve re mos que no Bra sil, em 1926, o va lor mé dio
da to ne la da ex por ta da era, em li bras, 50.73, e, em 1940, ba i xou para
9.88, en quan to que a to ne la da im por ta da ba i xa va de 16.16 para 7.02.
Quer di zer, se com prá va mos, em 1926, com uma to ne la da ex por ta da,
3.14 to ne la das, com prá va mos, em 1940, so men te 1.41.

Em 1938, com o va lor de uma to ne la da ex por ta da, só foi
pos sí vel ad qui rir 1,27 to ne la das de mer ca do ri as es tran ge i ras, em vez das 
3,14, de 1926, ou mes mo das 3,00, de 1929. 

Pre ju í zo, por tan to, de 59%, re la ti va men te a 1929. O tra ba lho
na ci o nal está sen do dila pi da do cres cen te men te, a ter ra, es go ta da e, em
tro ca, tor na-se cada vez mais di fí cil a subs ti tu i ção da apa re lha gem, a
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com pra de adu bos, etc. Um exem plo prá ti co: A má qui na que nos cus ta va
£500, em 1929, po dia ser ad qui ri da em tro ca da ex por ta ção de 11,5 to -
ne la das de nos sa ex por ta ção, en quan to, em 1938, a mes ma má qui na
cujo pre ço já te nha sido re du zi do à me ta de, £250, só pode ser com pra da
em tro ca da ex por ta ção de 27,2 to ne la das de sua pro du ção.

É a des va lo ri za ção con ti nu a da, é o des per dí cio, a en tre ga da
ri que za de nos so solo, de nos so tra ba lho, por va lo res cada vez me no res.
Por tan to, a de pre ci a ção com ple ta de nos so tra ba lho, o em po bre ci men to, 
a pa u pe ri za ção do país, en fim, de toda a for tu na na ci o nal.

Eis, com ple to, o qua dro a que fiz re fe rên cia:

Anos To ne la das im por -
ta das com o va lor 
cor res pon den te
de uma to ne la da
ex por ta da

Va lor mé dio de
to ne la da ex por -
ta da em £

Va lor mé dio de to -
ne la da im por ta da
em £

1926 3.14 50.73 16.16
27 2.91 41.99 14.43
28 3.02 46.95 15.53
29 3.06 43.32 14.18

1930 2.63 28.91 10.90
31 2.75 22.16 8.06
32 3.44 22.44 6.52
33 2.62 18.73 7.15
34 2.52 16.13 6.41

1935 1.89 11.96 6.32
36 1.92 12.57 6.54
37 1.66 12.90 7.78
38 1.27 9.14 7.17
39 1.37 8.92 6.52
40 1.41 9.88 7.02
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Mas, Se nho res, de ve mos, ain da, ter olhos para ver e sin ce ri da de 
para con fes sar as con se qüên ci as do mo no pó lio da ter ra, que as se gu ra o
pre do mí nio po lí ti co de uma mi no ria. Essa é a re a li da de na ci o nal, e é a
re a li da de des de o Impé rio, em que pre do mi na vam os se nho res de es -
cra vos, e, de po is, du ran te toda a Re pú bli ca, em que a clas se do mi nan te
tem sido e é pre ci sa men te a dos gran des pro pri e tá ri os da ter ra.

Nes se sen ti do, foi no tá vel a co ra gem com que o no bre De -
pu ta do Sr. Ali o mar Ba le e i ro, cujo nome pro nun cio com res pe i to e ad -
mi ra ção, há pou cos dias, nes ta Casa, as si na lou jus ta men te isso. Dis se ele:

“Re pre sen tan tes de uma eli te, sa í da das clas ses be ne fi ciá -
ri as pela si tu a ção atu al. Se se fi zer um in qué ri to a res pe i to da
com po si ção so ci al e pro fis si o nal des ta Assem bléia, ve ri fi ca -
re mos que to dos nós, ou pelo me nos nos sos pa ren tes, sa í mos 
das cla s ses agrá ri as, que se tem li ber ta do sem pre do pa ga men to 
de im pos tos, que en tão pas sam a re ca ir sem pre di re ta men te
so bre o pro le ta ri a do.

 De ve mos con fes sar que so mos fiéis a uma tra di ção
ve lha; mas, por ou tro lado, de ve mos re a gir, e, en tão, im preg -
nar mo-nos dos prin cí pi os de mo ral po lí ti ca, cum prin do o
nos so de ver leal, cons ci en te e de li be ra da men te an tes que
no-lo exi jam. Não es pe re mos que a re vo lu ção so ci al bata às
nos sas por tas, se po de mos con ju rá-la, ma tan do a fon te de
res sen ti men tos, de in qui e ta ções, de des gos tos, de re cal ques,
que há no co ra ção do povo bra si le i ro.”   

Re fe re-se S. Exª jus ta men te a essa mi no ria, que é, sem dú vi da, 
a mi no ria pre va len te na clas se do mi nan te. Jun to a essa mi no ria hoje já
exis tem gran des in dus tri a is, al guns de les des li ga dos da pro pri e da de da
ter ra. Mas, na ver da de, a ma i o ria dos nos sos gran des in dus tri a is tam bém 
está li gada à pro pri e da de da ter ra, por que são os an ti gos fa zen de i ros que 
em pre ga ram re cur sos na in dús tria. Indus tri a is que em nos sa pá tria es te -
jam mais li vres des sas li ga ções com a gran de pro pri e da de, so men te no
Rio Gran de de Sul.

É que a in dús tria no Rio Gran de do Sul teve ori gem di fe ren te;
seu in dus tri al de hoje foi em ge ral o ar te são de on tem que en ri que ceu na 
zona co lo ni al.
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E so bre o mes mo as sun to de se ja va ci tar pá gi nas de Ber nar di no 
Hor ne a res pe i to da in fluên cia ne fas ta des ses gran des pro pri e tá ri os,
como clas se que im pe de, que pro cu ra bar rar o pro gres so do país.

“A es tân cia e o la ti fún dio dão ori gem à for ma ção de
uma clas se de gran des pro pri e tá ri os ru ra is, que go ver na o país 
e que cons ti tui uma bar re i ra in trans po ní vel para a sub di vi são
da ter ra e para a for ma ção de uma clas se agrá ria ba se a da nes sa
sub di vi são, que é o ca mi nho se gui do por ou tras na ções, trans -
for ma das, de vi do a essa or ga ni za ção, em gran des e pro gres -
sis tas po tên ci as.

E. Eche ver ria de nun ci a va, em ple na di ta du ra, em 1848, o
es ta do de po bre za e de ser vi dão em que vi via o pro pri e tá rio
ru ral, que ha via sido sa que a do pe las clas ses go ver nan tes. ‘Pro cla -
mou-se a igual da de – acres cen ta va – e re i na a mais es pan to sa
de si gual da de; gri tou-se li ber da de e ela só tem exis ti do para um
cer to nú me ro; di ta ram-se leis e es tas só têm pro te gi do ao po de -
ro so. Para o po bre não há leis, nem jus ti ça, nem di re i tos in di vi -
du a is, mas vi o lên cia, per se gui ções in jus tas”’. (Po lí ti ca Agrá ria y Re -
gu la ción Eco nó mi ca. B. C. Hor ne – Ed. Lo sa da B. Ai res – pág. 54.) 

E, mais adi an te, à pág. 55:
“Sar mi en to, em ‘Fa cun do’, des cre ve em pa la vras exa tas

a si tu a ção de nos sa cam pa nha na que les anos. Diz: ‘Ima gi nai
uma ex ten são de duas  mil lé guas qua dra das, todas po vo a das,
mas co lo ca das as po pu la ções a qua tro lé guas de dis tân cia
umas das ou tras, a oito lé guas, às ve zes, e as mais pró xi mas a
duas. A so ci e da de de sa pa re ceu com ple ta men te; só res ta a
fa mí lia fe u dal, iso la da, re con cen tra da.’” (Op. Cit.)
É o mo no pó lio da ter ra que gera as oli gar qui as es ta du a is e

mu ni ci pa is, que anu la na prá ti ca a de mo cra cia e a pró pria au to no mia
mu ni ci pal. Vi ve mos os do povo sob o pre do mí nio dos co ro néis, che fes
e che fe tes, se nho res de ba ra ço e de cu te lo.

A so lu ção pa cí fi ca, le gal, cons ti tu ci o nal, é pos sí vel. E quan do
a afir ma mos, re pe ti mos pa la vras de Le ni ne.

A mu i tos pa re ce que os co mu nis tas, os mar xis tas, têm ma nia
da vi o lên cia. É o con trá rio. Nin guém mais do que nós sabe e co nhe ce as 
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con se qüên ci as da vi o lên cia para os tra ba lha do res, para as gran des mas sas
po pu la res. São os tra ba lha do res, são os ho mens do povo que vão mor rer 
nas bar ri ca das ou so frer no fun do dos cár ce res. Não são nem os ge ne ra is
gol pis tas, nem os po lí ti cos de ma go gos: é o povo.

Não so mos, por tan to, pela vi o lên cia. A vi o lên cia apa re ce como 
con se qüên cia da vi o lên cia da clas se do mi nan te. É ao que es ta mos as sis -
tin do ain da nos dias de hoje, por que en quan to o Par ti do Co mu nis ta pro -
cu ra lu tar pela so lu ção pa cí fi ca dos pro ble mas na ci o na is – e con ti nua a
lu tar por essa so lu ção, es ten den do a mão aos go ver nan tes e a to dos os
par ti dos po lí ti cos para que se unam na bus ca des sa so lu ção pa cí fi ca – a
res pos ta que re ce be mos são os fu zi la men tos em pra ça pú bli ca, são as
bru ta li da des nos cár ce res po li ci a is. A vi o lên cia não é in dis pen sá vel para
nós, e, sem pre que é pos sí vel en con trar so lu ção pa cí fi ca, lu ta mos por ela.

Le ni ne, no ar ti go es cri to jus ta men te um mês an tes da re vo lu -
ção de ou tu bro, mos tra va às clas ses do mi nan tes e ao povo rus so que
ain da exis tia a pos si bi li da de – mas a úl ti ma, di zia ele – de so lu ção pa cí fi ca
dos pro ble mas da re vo lu ção de mo crá ti ca bur gue sa, que de via com ple -
tar-se no país para ini ci ar-se a re vo lu ção so ci a lis ta.

Eis o que diz Le ni ne:
 “Di an te da de mo cra cia da Rús sia, di an te dos So vi ets, di an -

te dos par ti dos so ci al-re vo lu ci o ná ri os e men che vi ques, abre-se
hoje a pos si bi li da de, ra rís si mas ve zes na his tó ria das re vo lu -
ções, de as se gu rar, den tro do ter mo as si na la do, sem no vos adi a -
men tos, a con vo ca ção da Assem bléia Cons ti tu in te, a pos si bi li -
da de de sal var o país do pe ri go duma ca tás tro fe mi li tar e eco nô mi ca, 
a pos si bi li da de de as se gu rar o de sen vol vi men to pa cí fi co da re vo lu ção. 

Se os So vi ets as su mi rem hoje, in te gral e ex clu si va men te,
a res pon sa bi li da de do Po der do Esta do para pôr em prá ti ca o
pro gra ma que de i xa mos tra ça do, te rão as se gu ra do não só o
apo io das nove dé ci mas par tes da po pu la ção da Rús sia, da
clas se ope rá ria e da imen sa  ma i o ria dos cam po ne ses, como
tam bém con ta rão, além dis so, com o ma i or fer vor re vo lu ci o -
ná rio do Exér ci to e da ma i o ria do povo, sem o qual é im pos -
sí vel ven cer na luta con tra a fome e a guer ra.

Hoje nem se po de ria fa lar de fa zer re sis tên cia aos So vi ets
se es tes, por sua par te, não va ci las sem. Não ha ve rá uma só
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clas se que se atre va a su ble var-se con tra eles; e os pro pri e tá ri os 
ru ra is e ca pi ta lis tas, dou tri na dos pe los en si na men tos do gol pe
de Kor ni lov, ce de rão pa ci fi ca men te o po der, tão logo o exi -
jam os So vi ets, em for ma de ul ti ma to. Para ven cer a re sis tên -
cia dos ca pi ta lis tas con tra o pro gra ma dos So vi ets, bas ta rá fa zer 
com que os ope rá ri os e cam po ne ses vi gi em os ex plo ra do res e
ado tem con tra os re cal ci tran tes me di das tais como, por
exem plo, a con fis ca ção de to dos os bens, com bi na da com
um bre ve pe río do de cár ce re.

Assu min do o po der, os So vi ets po de ri am as se gu rar
hoje mes mo – e o mais pro vá vel é que seja esta sua úl ti ma
opor tu ni da de – o de sen vol vi men to pa cí fi co da re vo lu ção, a 
pos si bi li da de de que o povo ele ja pa ci fi ca men te seus de pu -
ta dos, a luta pa cí fi ca dos par ti dos den tro dos So vi ets, a
con tra di ção prá ti ca dos pro gra mas dos di ver sos par ti dos, a
pas sa gem pa cí fi ca do po der das mãos de um par ti do às
mãos de ou tro.

Se se de i xar pas sar este en se jo, os ru mos que a re vo lu ção 
vem se guin do, des de o mo vi men to de  20 de abril até o gol pe 
de Kor ni lov, de mons tram que é ine vi tá vel a mais en car ni ça da
guer ra ci vil en tre a bur gue sia e o pro le ta ri a do.

A ca tás tro fe, ir re mis sí vel, ace le ra rá essa guer ra ci vil, que, 
jul gan do por to dos os da dos e ra zões aces sí ve is à in te li gên cia
hu ma na, ter mi na rá for ço sa men te com o tri un fo com ple to da
clas se ope rá ria, apo i a da pe los cam po ne ses po bres, para a re a -
li za ção do pro gra ma aqui ex pos to. Po rém esta guer ra ci vil
pode ser mu i to dura e mu i to san gren ta, pode cus tar a vida de
de ze nas de mi lha res de la ti fun diá ri os, ca pi ta lis tas e ofi ci a is
que sim pa ti zam com eles. O pro le ta ri a do não re tro ce de rá
di an te de ne nhum sa cri fí cio para sal var a re vo lu ção, a qual
não é pos sí vel, se não apli can do o pro gra ma que aqui de i xa mos
tra ça do. Entre tan to, se os So vi ets se de ci dis sem a apro ve i tar
esta úl ti ma oca sião para im pri mir à re vo lu ção um rumo pa ci -
fi co, o pro le ta ri a do os apo i a ria com to das as suas for ças.”
(Le ni ne – Obras Esco gi das – Tomo III, págs. 132-133. Edi ci o -
nes em len guas es tran ge ras – Mos cou – 1943.)
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Mas, além do la ti fún dio, di fi cul ta tam bém e im pe de o nos so
de sen vol vi men to eco nô mi co a do mi na ção do ca pi tal es tran ge i ro. Além
de se mi fe u dal é tam bém se mi co lo ni al o nos so País.

Estra das de fer ro, por tos, ser vi ços pú bli cos dos mais im por tan -
tes, está tudo nas mãos dos gran des ban que i ros es tran ge i ros, di re ta ou
in di re ta men te. A pe ne tra ção do ca pi tal es tran ge i ro “ex plo ra e es pe cu la
com o nos so atra so”, como afir ma com jus te za Ber nar di no Hor ne:

“As ter ras, os re cur sos na tu ra is, suas enor mes ri que zas,
as es tra das de fer ro, os ser vi ços pú bli cos, as vias de co mu ni -
ca ção e de trans por te, o co mér cio e, en fim, toda a ati vi da de
eco nô mi ca des sas jo vens na ções pas sa ao po der de gran des
em pre sas ca pi ta lis tas que do mi nam toda a sua vida. Explo -
ra-se e es pe cu la-se com o atra so. Não se de se ja a sub di vi são
das ter ras, nem se po vo am as mes mas com imi gran tes, a não
ser de for ma pre cá ria. Não há a pre o cu pa ção de le van tar o
ní vel de vida nem de cul tu ra dos po vos. Isso cons ti tu i ria um
pe ri go, pois da ria lu gar à for ma ção de uma cons ciên cia pró -
pria, como a que con du ziu à in de pen dên cia.

Nes sa si tu a ção, em gra us di fe ren tes, en con tram-se as
na ções do novo mun do no sé cu lo XX. Suas eco no mi as, apo i a -
das qua se ex clu si va men te na pro du ção agro pe cuá ria, não têm
uma base só li da, uma vez que a ter ra con ti nua em mãos de
uma mi no ria que a açam bar cou, há tem pos, e não se for mou
uma clas se pro du to ra prós pe ra, edu ca da, in de pen den te. Algu -
mas leis des tes úl ti mos anos e os mo vi men tos que os cam po ne -
ses vêm re a li zan do per mi tem abri gar a es pe ran ça de que, com o
des per tar de sua cons ciên cia, um novo pe río do se ini ci a rá.

O atra so em que têm vi vi do, a fal ta de as so ci a ção e a
des pre o cu pa ção de to dos, fa zem com que não sa i am da pros -
tra ção em que se en con tram. 

Nes tes, po de mos dis tin guir vá ri as si tu a ções, que nos
di ver sos pa í ses são mais ou me nos aná lo gas. Por um lado, os
cam po ne ses que têm a pro pri e da de de suas ter ras, cuja per -
cen ta gem é mí ni ma; por ou tro lado, os que ar ren dam a ter ra
ou a ex plo ram de acor do com um con tra to de par ce ria, pa gan do 
a sua uti li za ção com uma per cen ta gem dos pro du tos.
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A si tu a ção de to dos es ses cam po ne ses, em ge ral, é pou co
prós pe ra.” (Po lí ti ca Agrá ria e Re gu la ción Eco no mi ca – Ber nar di no
C. Hor ne –Edi to ri al Lo sa da – Bu e nos Ai res – pág. 47).

É o im pe ri a lis mo que ex plo ra im pi e do sa men te os po vos dos
pa í ses po ten ci al men te ri cos, mas na ver da de ain da atra sa dos e cada vez
mais atra sa dos. Sua ação é no fun da men tal pre ju di ci al à eco no mia na ci o -
nal, ao pro gres so, já que de for ma se gun do seus in te res ses os ru mos da
eco no mia na ci o nal. Os lu cros, sem pre exa ge ra dos, ou são en vi a dos para
o es tran ge i ro ou, no caso de apli ca ção no país, ser vem para jus ti fi car
lu cros fu tu ros cada vez ma i o res.

Bas ta exa mi nar o caso da Light. Em 1910, ti nha um ca pi tal de  
30.000.000,00 de dó la res. Esse ca pi tal não foi re al men te au men ta do
com ou tras so mas de di nhe i ro es tran ge i ro tra zi do para o Bra sil. Em
1942 pro cla ma va aque la Com pa nhia pos su ir ca pi tal no va lor de
181.000.000,00 de dó la res. Seus lu cros são su pe ri o res ao ca pi tal his tó ri co
ini ci al, que re al men te em pre gou. Qu an to ao pre ço dos seus ser vi ços, a
Co mis são no me a da pelo Mi nis té rio da Vi a ção, em 1931 e 1932, exa mi -
nan do-os na que la épo ca, ve ri fi cou que o cus to de pro du ção do “kwh”,
que se co bra va a qua se CR$1,1 foi cal cu la do em CR$0,03.

O po der dos trus tes, dos mo no pó li os, dos gran des ban que i -
ros, é su fi ci en te para tudo do mi nar. É  o su bor no dos ho mens e a es pi o -
nagem e as per se gui ções aos que se não do bram.

Um go ver no pro gres sis ta pre ci sa es tar su fi ci en te men te ar ma do
para agir com ener gia e pres te za, den tro da Lei e da Cons ti tu i ção, con tra 
os po de ro sos das fi nan ças. É in dis pen sá vel as se gu rar des de já a na ci o na -
li za ção (pas sa gem ao po der do es ta do) das em pre sas que ocu pam pos -
tos es tra té gi cos da eco no mia.

Nes se sen ti do, for mu la mos emen das subs ti tu ti vas dos §§ 5º,
6º e 7º do art. 164 e uma adi ti va às Dis po si ções Tran si tó ri as, to das a res -
pe i to dos gran des trus tes, e nos se guin tes ter mos:

Art. 164, § 5º – Re di gir as sim: “Em ne nhu ma hi pó te se
será per mi ti da a cons ti tu i ção de trus tes, car téis, mo no pó li os,
en ten di men tos ou ajus tes de qual quer or ga ni za ção, gru po,
em pre sa, ou in di ví duo, se jam de que na tu re za fo rem, para
do mi nar os mer ca dos in ter nos, eli mi nar os con cor ren tes e
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ex plo rar os con su mi do res pe los pre ços ou qual quer ou tra
for ma de opres são.”

Art. 164, § 6º – Re di gir as sim: “A lei re gu la rá a na ci o na li -
za ção pro gres si va dos ban cos, das em pre sas de se gu ro e de
ca pi ta li za ção, e de ou tras de fins aná lo gos, em to das as suas
mo da li da des.”

Art. 164, § 7º – Re di gir as sim: “A lei re gu la rá a na ci o na li -
za ção das em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos,
fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is.”

Se rão re vis tos to dos os con tra tos le si vos aos in te res ses na ci o -
na is e será de ter mi na da a fis ca li za ção e a re vi são das ta ri fas dos ser vi ços
ex plo ra dos por con ces são, que de ve rão ser cal cu la das com base no cus to
his tó ri co, não se per mi tin do a eva são de lu cros para o es tran ge i ro, mas
apli can do-os em be ne fí cio do me lho ra men to e ex pan são dos ser vi ços e
ele va ção do ní vel de vida dos em pre ga dos. A lei se apli ca rá às con ces -
sões fe i tas no re gi me an te ri or de ta ri fas es ti pu la das para todo o tem po
de du ra ção do con tra to.

Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. Onde con vi er – “A lei re gu la rá a na ci o na li za ção dos 
trus tes e mo no pó li os que, pelo seu po de rio eco nô mi co, ame -
a cem, na prá ti ca, ou pos sam ame a çar o gozo das li ber da des
as se gu ra das nes ta Cons ti tu i ção, bem como aque les que, pelo
seu po de rio, ame a cem ou pos sam ame a çar a in de pen dên cia
na ci o nal.”

Se nho res, apre ci a dos des sa ma ne i ra su má ria, rá pi da, do pon to 
de vis ta eco nô mi co, os dois gran des ma les que es tão, de fato, im pe din do 
o pro gres so do Bra sil – as gran des pro pri e da des ou o mo no pó lio de ter -
ras e a ex plo ra ção do povo pelo ca pi tal es tran ge i ro mo no po li za dor –,
pas sa mos ago ra ao lado po lí ti co do pro ble ma.

Por que, re ci pro ca men te, para que os dis po si ti vos cons ti tu ci o -
na is pro gres sis tas se jam pos tos em prá ti ca, para que seja mes mo res pe i -
ta do o es pí ri to da Lei Mag na, in dis pen sá vel se tor na que nela fi que as se -
gu ra da a efe ti va par ti ci pa ção das for ças po pu la res no go ver no e que
tudo seja fe i to para im pe dir o re tro ces so a no vas di ta du ras.
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O Pre si den ci a lis mo de nos sas Cons ti tu i ções re pu bli ca nas não
foi, nem é ain da nes te pro je to que dis cu ti mos, fru to do aca so, do sim -
ples cri té rio dos ho mens. Tra duz o pre do mí nio de uma clas se, de se nho -
res fe u da is, su ces so res de se nho res de es cra vos, que, ha bi tu a dos a man -
dar, não po dem ad mi tir na prá ti ca a li vre dis cus são, nem ace i tam a pos -
si bi li da de de go ver nar em co la bo ra ção com ou tras clas ses. O Pre si den te
da Re pú bli ca subs ti tu iu o mo nar ca que, se ti nha a de no mi na ção de
po der mo de ra dor, era de fato, no en tan to, che fe he re di tá rio dos se nho -
res de es cra vos cu jos in te res ses sem pre de fen deu. No fi nal das con tas, o 
nos so Par la men ta ris mo na mo nar quia era, na ver da de, uma tão gran de
ca ri ca tu ra do ver da de i ro Par la men ta ris mo bur guês eu ro peu, quan to o
nos so Pre si den ci a lis mo re pu bli ca no, do Pre si den ci a lis mo nor te-ame ri ca no.
O pro ble ma, pois, não é teó ri co e não está pro pri a men te na es co lha
en tre uma ou ou tra for ma de go ver no re pu bli ca no, mes mo por que,
como já dis se nes ta Casa o Sr. Nes tor Du ar te, o Di re i to Cons ti tu ci o nal é 
o mais na ci o nal dos di re i tos. Tra ta-se de es tu dar a re a li da de bra si le i ra,
tra ta-se de me di tar so bre toda a ex pe riên cia po lí ti ca de nos so povo, a
fim de bus car a for ma mais apro pri a da ao pro gres so e à ver da de i ra prá -
ti ca da de mo cra cia no país.

Além dis to, vi ve mos hoje em nova épo ca, em que os po vos
que não que rem pe re cer pre ci sam pro gre dir. A pró pria clas se do mi nan te 
que for ne ceu to dos os di ta do res está aba la da e, como já não con ta com
o apo io ex ter no de ti ra nos como Hi tler e Mus so li ni, se qui ser go ver nar
ain da e evi tar os cho ques de clas se vi o len tos, pre ci sa ace i tar a co la bo ra -
ção das ou tras clas ses. E essa co la bo ra ção, no Pre si den ci a lis mo, é das
mais di fí ce is, se não im pos sí vel. É in dis pen sá vel que o po der su pre mo da
na ção seja exer ci do por uma Assem bléia em que es te jam re pre sen ta dos
to dos os par ti dos, to das as cor ren tes po lí ti cas na pro por ção de suas for -
ças e que em uma tal Assem bléia, que será le gis la ti va, te nham ori gem os
ou tros ra mos do po der.

A ob je ção teó ri ca da se pa ra ção dos po de res não pode aba lar
o ar gu men to da ne ces si da de prá ti ca, e já não tem ra zão de ser de po is da
ex pe riên cia mun di al e bra si le i ra.

Mon tes qui eu, com sua te o ria de se pa ra ção dos po de res, dou -
tri nou em uma épo ca em que era ne ces sá rio li qui dar o po der ab so lu to
da mo nar quia, que pre ci sa va ser abo li da atra vés da que la se pa ra ção.
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Sr. Nes tor Du ar te – Mu i to bem apo i a do.

SR. CARLOS PRESTES – Hoje, vi ve mos uma épo ca di ver sa
e o con trá rio se pas sa. Tal se pa ra ção ja ma is exis tiu em par te al gu ma, e,
aqui no Bra sil, foi sem pre subs ti tu í da pelo pre do mí nio do Exe cu ti vo.

Per mi to-me, ain da, ci tar pa la vras do gran de ad vo ga do fran cês, 
Mar cel Wil lard, que par ti ci pou da re sis tên cia fran ce sa. Há pou cos
me ses, re fe rin do-se jus ta men te a essa se pa ra ção  de po de res num país
como a Fran ça, onde foi sem pre mais res pe i ta da do que em nos sa
pá tria, diz:

 “Na ver da de, essa pre ten sa se pa ra ção dos po de res ab so lu -
ta men te não se pa ra va os po de res en tre si, mas os se pa ra va de
sua ori gem, e so men te dela, quer di zer, do povo; se pa ra ção en tre 
o ele i tor e o ele i to; se pa ra ção en tre a Assem bléia ele i ta e os ór gãos 
do po der; e, nas bre chas in fil tra va-se in si di o sa men te um quar to
po der, ocul to, mas real este úl ti mo, o da oli gar quia fi nan ce i ra,
dos ban cos, dos mo no pó li os e, a par tir de um meio sé cu lo, os
dos trus tes, do nos e se nho res ver da de i ros do apa re lho es ta tal.”

Ou vi mos, há pou cos dias, a pa la vra do Se na dor Ha mil ton
No gue i ra, a res pe i to do Ma jor Mac Crim mon, agen te au da ci o so de
uma em pre sa es tran ge i ra, e de um dos trus tes mais po de ro sos em nos -
sa ter ra, que pro cu ra jo gar um po der con tra o ou tro, no in tu i to de
abrir uma bre cha para do mi nar, como re al men te está do mi nan do no
Bra sil.

Diz o Se na dor Ha mil ton No gue i ra, cu jas pa la vras tam bém
pro nun ci am com o de vi do res pe i to e a data ve nia ne ces sá ria:

“Qu an to ao tra ba lho da Co mis são Par la men tar, de cla -
rou mais o Ma jor Mac Crim mon que a sua in ter ven ção,
com es pí ri to con ci li a dor, era uma for ma de ne go ci ar, ape -
sar de que só o Po der Pú bli co, por meio de me di das de ca -
rá ter ad mi nis tra ti vo, es ta ria em con di ções de de ci dir so bre
o caso, pois so men te o Po der Exe cu ti vo tem den tro de suas atri bu i -
ções as ca rac te rís ti cas de crí ti co, pe ri to e juiz, que fa le cem a Co mis são 
Par la men tar.”
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Sr. Pre si den te, es sas de cla ra ções me re cem al guns re pa ros. O
pri me i ro de les, de or dem ju rí di ca. Não sou ad vo ga do, não sou ju ris ta,
mas te nho bom sen so, e o que ve ri fi ca mos aqui é o se guin te: o Se nhor
Mac-Crim mon, no sen ti do de de fen der os lu cros ex ces si vos de sua em -
pre sa con tra a jus ti ça que se deve fa zer ao tra ba lha do res, quer jo gar o po der 
Le gis la ti vo con tra o Exe cu ti vo.

Qu e ro ter mi nar mi nhas pa la vras.
Não há ra zão, tam bém, para o sis te ma bi ca me ral, com um

Se na do ele i to por su frá gio não pro por ci o nal. Uma Câ ma ra de tal na tu -
re za será mais um ins tru men to para a do mi na ção ab so lu tis ta da clas se
do mi nan te, dos se nho res la ti fun diá ri os, da oli gar quia pos su i do ra do
mo no pó lio da ter ra que ain da exer ce pre do mí nio ab so lu to no in te ri or
do país. O su frá gio ma jo ri tá rio fará do Se na do um or ga nis mo ter ri vel -
men te re a ci o ná rio.

Sr. Nes tor Du ar te – Apo i an do. Ain da hoje, no con cla ve da
UDN, dis cu tiu-se esse as sun to e fi cou as sen ta da a con clu são de que o
Se na do, pelo pro ces so de ele i ção ma jo ri tá ria, tor na-se um ór gão de pre -
po tên cia.

Sr. Adel mar Ro cha – Foi a tese ali de fen di da.

SR. CARLOS PRESTES – Estes os mo ti vos por que apre -
sen ta mos um subs ti tu ti vo aos Ca pí tu los  II, III e IV (art. 7º ao art.
111)  do Tí tu lo II do Pro je to e pro po mos seja su pri mi do o art. 6º,
que tra ta da se pa ra ção de po de res. Ba se a mo-lo no an te pro je to ofe re -
ci do a esta Casa pelo Sin di ca to dos Advo ga dos, com al gu mas mo di fi -
ca ções.

Quero ler, no mo men to, en tre ou tros, os se guin tes ar ti gos:
Art. A Assem bléia Na ci o nal é ele i ta pelo povo e exer ce o

po der su pre mo da na ção.

 Art. A as sem bléia Na ci o nal se com põe de de pu ta dos
ele i tos por su frá gio uni ver sal, e pelo voto di re to, igual e se cre to,
na pro por ção de um de pu ta do para 25 mil ele i to res, por Esta do, 
Ter ri tó rio e Dis tri to Fe de ral.

Art. De dois em dois anos, a Assem bléia Na ci o nal ele -
ge rá um Con se lho Le gis la ti vo com pos to de um pre si den te,
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dois vice-pre si den tes, três se cre tá ri os e mais 31 mem bros,
ten do nele re pre sen ta ção obri ga tó ria e na me di da do pos sí -
vel pro por ci o nal to dos os par ti dos po lí ti cos nela re pre sen ta -
dos.

Art. O con se lho ele ge rá, den tre os seus mem bros, uma
Co mis são Exe cu ti va, que fun ci o nará per ma nen te men te como
ór gão exe cu ti vo.

Art. A Co mis são Exe cu ti va é com pos ta do Pre si den te da 
Re pú bli ca e dos se guin tes mi nis tros... to dos res pon sá ve is pe -
los seus atos pe ran te a Assem bléia Na ci o nal.

Se nho res, não é pos sí vel con ti nu ar. Este o subs ti tu to que
apre sen ta mos aos Ca pí tu los II, III e IV do Tí tu lo II do pro je to.

Pro po mos Exe cu ti vo e Ju di ciá rio su bor di na dos à Assem bléia
e o Ju di ciá rio em par te ele i to di re ta men te pelo povo.

Enfim, o que jul ga mos su ma men te pe ri go so é in sis tir  no Pre -
si den ci a lis mo na ma ne i ra por que o foi no pro je to. Co me te ría mos um
cri me in sis tin do em es ta be le cer  no va men te a di ta du ra de fato do Exe -
cu ti vo, por que as sim agin do es ta mos apon tan do com a Re vo lu ção para
to dos aque les que que rem o pro gres so do Bra sil e não se con for mam
com a mor te da de mo cra cia em nos sa pá tria.

O Pre si den te da Re pú bli ca, ele i to por voto ma jo ri tá rio, será
sem pre o re pre sen tan te de uma só clas se, a mais po de ro sa, in te res sa da
na con ser va ção do sta tus quo, por ma i o res que se jam o so fri men to do
povo. O Pre si den te ele i to pela Assem bléia mu i to mais fa cil men te po de rá 
ser o re pre sen tan te de uma co li ga ção par ti dá ria em que ao lado de re a ci -
o ná ri os en trem re pre sen tan tes de clas ses pro gres sis tas.

SR. PRESIDENTE – Aten ção: Peço li cen ça ao no bre Re pre -
sen tan te para co mu ni car-lhe que se acha so bre a mesa re que ri men to pe din -
do a pror ro ga ção da ses são por mais meia hora. Entre tan to, res tam ao
ora dor, nos ter mos do Re gi men to, ape nas 10 mi nu tos, que con ce de rei
a S. Exª se a Casa de fe rir o re que ri men to.

Os Se nho res que con ce dem a pror ro ga ção, que i ram le van -
tar-se. (Pa u sa.)

Apro va da.
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SR. CARLOS PRESTES – Enfim, se nho res, para nós se vol -
tam as es pe ran ças da na ção e te mos sem dú vi da em nos sas mãos, ao ela -
bo rar a Car ta Cons ti tu ci o nal que re ge rá nos sos des ti nos nos anos mais
pró xi mos, for ça bas tan te para as se gu rar a de mo cra cia e abrir pers pec ti -
vas no ca mi nho do pro gres so para a nos sa pá tria.

Ape sar de to dos os er ros que já te nha mos po di do co me ter,
nos so pres tí gio é ain da dos ma i o res e, se sou ber con ti nu ar lu tan do em
de fe sa da de mo cra cia e da so be ra nia des ta as sem bléia, ne nhu ma for ça
po de rá ven cê-la, nem será mes mo ca paz de ame a çá-la .

Mas uti li ze mos este pos to, côns cio de nos sas res pon sa bi li da -
des pe ran te a na ção, pro mul gue mos a Cons ti tu i ção de mo crá ti ca que
re cla ma a nova era em que vi ve mos, Cons ti tu i ção ca paz de li qui dar
to dos os pri vi lé gi os, de as se gu rar os di re i tos sa gra dos do ho mem e im -
pe dir a vol ta de di ta du ras re tró gra das obs cu ran tis tas. E que a nos sa lei
Mag na as se gu re aos go ver nos pro gres sis tas que hão de vir a pos si bi li da de 
de re sol ver pa ci fi ca men te, den tro da lei, quer di zer, cons ti tu ci o nal men te,  
os pro ble mas fun da men ta is de nos sa eco no mia – a li qui da ção do la ti -
fún dio, pela re for ma agrá ria, e a eman ci pa ção eco nô mi ca de nos so povo 
do ca pi tal im pe ri a lis ta, pela na ci o na li za ção, pas sa gem ao po der do Es ta do, 
dos ban cos e gran des em pre sas ex plo ra do ras im pe ri a lis tas.

E o que es pe ra de nós, de nos sa in te li gên cia, pre vi são, co ra -
gem e pa tri o tis mo, não só o povo bra si le i ro, como to dos os po vos da
Amé ri ca e toda a hu ma ni da de pro gres sis ta que ven ceu o fas cis mo e
mar cha a pas sos cada vez ma i o res para um fu tu ro ra di o so de bem-es tar
e  de cul tu ra, li vre afi nal da ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem.

Era o que ti nha a di zer. ( Mu i to bem! Mu i to bem! Pal mas. O ora dor 
é cum pri men ta do.)
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Enca mi nhan do vo ta ção do Ca pí tu lo 1 do Tí tu lo I 
do pro je to re vis to da Cons ti tu i ção

(Dis cur so pro nun ci a do na 125ª Ses são da Assem bléia
Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 21,
13-8-46, pp. 77-82.)

SR. CARLOS PRESTES∗ – Sr. Pre si den te, Srs. Cons ti tu in tes,
ao ini ci ar mos a dis cus são do Tí tu lo I do Ca pí tu lo 1 do Pro je to de Cons -
ti tu i ção, pre ci so, em nome do meu Par ti do e da ban ca da co mu nis ta des ta
Casa, di zer ain da al gu mas pa la vras so bre a ma té ria.

Re co nhe ce mos o quan to era di fí cil o tra ba lho da gran de
Comis são ao apre ci ar nú me ro tão avul ta do de emen das; e, nes se sen ti do,
não po de mos de i xar de fe li ci tá-la pelo es for ço de, no de vi do tem po,
apre sen tar o Pro je to com pa re cer ge ral.

Acom pa nha mos, por meio de de le ga do do Par ti do na gran de
Co mis são, o seu tra ba lho, ve ri fi can do, en tão, que, na ver da de, as
emen das, em sua gran de ma i o ria, não fo ram le va das ao de ba te, não só
de vi do à di vi são em Sub co mis sões como à exis tên cia de uma pe que na
Co mis são con tro la do ra ou cen tra li za do ra, com pos ta de di ri gen tes dos
dois par ti dos de ma i or re pre sen ta ção nes ta Casa.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.



Foi, de fato, esse pe que no co mi tê que de ci diu pela Co mis são.
O subs ti tu ti vo, re sul tan te, sem dú vi da, das emen das ao an te ri or Pro je to,
que me re ce ram pa re cer fa vo rá vel, tra duz a opi nião dos ori en ta do res
po lí ti cos do PSD e da UDN.

E, ain da ago ra, aca ba mos de ver o Se na dor Ha mil ton No gue i ra
afir mar, em nome de seu par ti do, que, pelo me nos no que toca à UDN,
o re fe ri do co mi tê não re pre sen ta va a sua opi nião.

A ver da de é que, sob o pre tex to da fal ta de tem po, con se -
qüên cia do erro ini ci al que comba te mos – o da no me a ção de uma Co -
mis são tão gran de, quan do pre fe ría mos um pe que no gru po de téc ni cos,
que em pou cos dias po de ria apre sen tar re al men te o Pro je to da Cons ti tu -
i ção, dan do pa re cer so bre as emen das ofe re ci das –, a gran de Co mis são,
pelo me nos por meio da pró pria atu a ção do re pre sen tan te do Par ti do
Co mu nis ta, pou co pôde in ter fe rir na dis cus são e de fen der as idéi as do
par ti do ou se quer co nhe cer as com que seu de le ga do con cor da ria.

Infe liz men te, Se nho res, os ho mens mais de mo cra tas den tro
da Co mis são, a pre tex to de ga nhar tem po e con se guir una ni mi da de de
pon tos de vis ta, ce de ram, e ce de ram mu i to, aos me nos de mo cra tas, para 
não di zer re a ci o ná ri os, e o fi ze ram sob ame a ça de mal ma i or.

Para evi tar mal ma i or, va mos, en tão, ce der tudo quan to se
pos sa ce der. E, na ver da de, ce deu-se mu i to. A pre tex to, por exem plo, 
de evi tar o es ta do de guer ra ca tas tró fi co, sur giu uma emen da que –
di zia-se – evi ta ria gran de mal, mas, sob a capa de se evi tar o es ta do
de guer ra, o que se ace i tou, na ver da de, foi o es ta do de guer ra sem
esse nome: o es ta do de sí tio pre ven ti vo, que cons ta de ou tro ca pí tu lo
do pro je to!

Não é ca pi tu lan do di an te dos re a ci o ná ri os que se de fen de a
de mo cra cia. A ma ne i ra de de fen dê-la co nsis te em lu tar por ela até o fim
e lu tar de ci si va men te.

Sem dú vi da, es ta mos em uma Assem bléia para dis cu tir, para
en con trar o ter mo mé dio den tro de li mi tes. Assim, nós, do Par ti do
Co mu nis ta usa re mos a tri bu na para tra zer ain da al guns ar gu men tos em
de fe sa de mu i tas de nos sas emen das, con fi an tes na in te li gên cia dos
ho mens e na for ça dos ar gu men tos, pois o ho mem, como ser ra ci o nal, 
pode ser atin gi do pe los ar gu men tos. E des de que pos sa mos de fen der e
apre sen tar ar gu men tos, ain da nu tri mos a es pe ran ça de mo di fi car, em
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algo, o pro je to que aí está, o qual, in fe lis men te, a nos so ver, em nada
me lho rou o pri mi ti vo. As emen das ace i tas não fo ram as mais de mo crá ti -
cas. Pelo con trá rio: o sen ti do ge ral do tra ba lho da Co mis são foi aceitar
so men te as emen das de cu nho mais re a ci o ná rio, para agra var o ca rá ter
do pro je to, em vez de me lho rá-lo, se bem o pro je to haja sido me lho ra do 
em al guns pon tos, por ha ve rem sido eli mi na das mu i tas su ges tões, mui -
tos ar ti gos re al men te des ne ces sá ri os numa Car ta Mag na. 

A res pe i to do pri me i ro Ca pí tu lo – do Tí tu lo em dis cus são –
re du zi mos to das as emen das que ofe re ce mos ao con te ú do atu al des se
Ca pí tu lo con ser van do as in dis pen sá ve is, as que con si de ra mos o mí ni -
mo de re i vin di ca ções no sen ti do da de fe sa da de mo cra cia. E é esse mí -
ni mo que aqui ve nho de fen der, Se nho res, em nome da ban ca da do
meu Par ti do.

O que jul ga mos ini ci al men te in dis pen sá vel, para dar à fu tu ra
Car ta Cons ti tu ci o nal, que ora ela bo ra mos, um ca rá ter re al men te de mo -
crá ti co, é de fen der até o fim, de ma ne i ra in tran si gen te, a au to no mia
mu ni ci pal.

Não cre mos ser pos sí vel a de mo cra cia sem esse fun da men to:
go ver no pró prio para to das as cir cuns cri ções, des de as me no res. É esse
o ca rac te rís ti co bá si co da de mo cra cia. De mo cra cia em que, sob qual quer 
pre tex to – e eles não fal tam aos ti ra nos, fal tam aos di ta do res –, em que
não se pos sa con tar, re al men te, com o go ver no pró prio de uma cir cuns -
cri ção bá si ca, como é o mu ni cí pio –, não me re ce esse nome de de mo -
cra cia. (Mu i to bem!)

O povo bra si le i ro está de olhos vol ta dos para nós, e te mos,
ago ra, uma opor tu ni da de de, efe ti va men te, es ta be le cer em nos sa Pá tria
os prin cí pi os da De mo cra cia. E a base, o fun da men to des sa De mo cra -
cia, em nos sa opi nião, está na de fe sa da au to no mia dos mu ni cí pi os.

Se nho res, já vi mos e apre ci a mos, du ran te es ses dez anos de
Esta do Novo e de di ta du ra, o que sig ni fi cam as in ter ven ções nos Esta -
dos, os pre fe i tos de li bre no me a ção dos in ter ven to res. O que são es ses
ho mens en vi a dos para os mu ni cí pi os ou aque les ou tros co lo ca dos à
fren te dos Esta dos? São ho mens pre o cu pa dos com os pro ble mas da cir -
cuns cri ção que vão go ver nar? Em geral, Se nho res, são pes so as alhe i as
até aos pro ble mas des ses ter ri tó ri os. (Apo i a dos.) São os ami gos do go -
ver nan te su pe ri or, da au to ri da de do cen tro; são os afi lha dos, ou, en -
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tão, são aque les que re sul tam de um acor do pas sa ge i ro en tre os di ri gen -
tes de cer tas cor ren tes po lí ti cas.

Já vi mos, mes mo, qual o tris te des ti no de al guns des ses
ho mens. Nes ta Casa, por exem plo, não está pre sen te o Sr. Mar back,
por que acre di tou num mo men tâ neo acor do en tre duas cor ren tes po lí ti -
cas; per deu o man da to por que foi go ver nar a Ba hia, e lá está, ten do per -
di do re al men te o di re i to que al can çou, por que ha via sido tra zi do pelo
povo a este ple ná rio.

São os afi lha dos do go ver no, são os ami gos do cen tro, ho -
mens que des co nhe cem a ver da de...

Sr. Ali o mar Ba le e i ro – V. Exª per mi te um apar te? 
SR. CARLOS PRESTES – Com todo o pra zer.

Sr. Aliomar Baleeiro – Acre di to que V. Exª está sen do um pou -
co in jus to com o Sr. Gu i lher me Mar back, por que ele – meu ad ver sá rio
po lí ti co que foi e con ti nua a ser – não era um afi lha do do Sr. Pre si den te
da Re pú bli ca, mas fi gu ra ex pres si va da so ci e da de ba i a na, e que fez gran -
de sa cri fí cio em ace i tar o pos to.

SR. CAR LOS PRES TES – V. Exª to mou mu i to ao pé da le tra 
as mi nhas pa la vras. Qu is re fe rir-me ao Sr. Mar back no sen ti do de que
acre di tou em um acor do pas sa ge i ro en tre duas cor ren tes po lí ti cas, e não 
como afi lha do do go ver no.

Sr. Aliomar Baleeiro – Pos so afir mar que o Sr. Mar back, Di re -
tor da Fa cul da de de Ciên ci as Eco nô mi cas da Ba hia, fi gu ra de re le vo da
so ci e da de lo cal, pes soa in de pen den te, fez ver da de i ro sa cri fí cio em ace i -
tar o man da to de De pu ta do e sa cri fí cio ma i or em ser Inter ven tor no
Esta do. Aliás, como dis se, sou ad ver sá rio po lí ti co dele.

SR. CAR LOS PRES TES – Mas, de qual quer ma ne i ra, per deu
o man da to.

Enfim, Se nho res, es sas au to ri da des no me a das pelo cen tro,
por um go ver no su pe ri or, em ge ral não re sol vem – não com pre en dem
mes mo – os pro ble mas lo ca is, nem por eles se in te res sam. Ain da hoje
sen ti mos em nos sa pá tria as con se qüên ci as da pró pria for ma de co lo ni -
za ção que ti ve mos. Na Amé ri ca Ibé ri ca, em ge ral, a co lo ni za ção foi fe i ta 
sob a di re ção de quem? Jus ta men te dos agen tes d’El-Rey, dos ca pi -
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tães-mores, dos go ver na do res-ge ra is, dos vice-reis, ho mens que aqui ti -
nham para de fen der seus in te res ses pes so a is e que não se pre o cu pa vam
ab so lu ta men te com os pro ble mas lo ca is, ao con trá rio do que se pas sa va
na Amé ri ca Sa xô ni ca. Lá, no May flo wer, an tes de che gar à cos ta ame ri -
ca na, já os co lo nos se re u ni am para es co lher o go ver no pró prio. E po -
de mos es tar cer to de que des sas duas ori gens re sul ta ram es sas duas con -
clu sões, essa si tu a ção tão di ver sa en tre o grau de ci vi li za ção al can ça do 
pela de mo cra cia nos Esta dos Uni dos e o grau de atra so po lí ti co em que
ain da vi ve mos, nós aqui e to dos os ou tros pa í ses da Amé ri ca Ibé ri ca.

É como diz mu i to bem Ro dol fo Pu ig gloss em seu tra ba lho
“Da Co lô nia à Re vo lu ção”: “Es ses co lo nos que fo ram para os Esta dos
Uni dos fun da ram na Amé ri ca os pri me i ros mu ni cí pi os – “to wer ships”
– que se go ver na vam a si mes mos e, uma vez por ano, ce le bra vam a
“as sem bléia mu ni ci pal”, com a par ti ci pa ção de to dos os co lo nos.

É essa a base, é esse o fun da men to da de mo cra cia. Se va mos
ins ti tu ir em nos sa pá tria ex ce ções para o go ver no pró prio nas me no res
cir cuns cri ções, es ta mos tra in do a de mo cra cia.

É por isso, Se nho res, que ape la mos para a cons ciên cia de
to dos os Srs. Re pre sen tan tes, a fim de que não abram ab so lu ta men te
uma bre cha nes te sen ti do, não ad mi tam ex cep ção e que a to dos os
mu ni cí pi os seja re al men te as se gu ra do go ver no pró prio, a ele i ção dos
seus go ver nan tes, quer o mu ni cí pio seja a ca pi tal da Re pú bli ca, aqui no
Rio de Ja ne i ro, quer seja uma cir cuns cri ção qual quer lá no in te ri or de
Mato Gros so, Go iás ou qual quer ou tro es ta do do Bra sil.

Se nho res, foi jus ta men te pela au to no mia, pelo go ver no pró -
prio, que lu ta ram os gran des re vo lu ci o ná ri os do iní cio do sé cu lo pas sa do,
aqui em nos sa pá tria. Frei Ca ne ca, até hoje,  ain da é acu sa do de se pa ra -
tis ta. É fal so. Frei Ca ne ca lu ta va pela au to no mia, pelo go ver no pró prio
de Per nam bu co. Com pre en dia que o go ver no é a base da de mo cra cia,
que en quan to não fos se dado ao povo de Per nam bu co o di re i to de se
go ver nar pelo pró prio go ver nan te, pelo ho mem re al men te es co lhi do
pelo povo, não ha ve ria de mo cra cia. E foi por isso que Frei Ca ne ca, de po is
de exal çar a fi gu ra de Pe dro I,  pro tes tou e to mou ar mas, em 1824, con -
tra a dis so lu ção da Cons ti tu in te, con tra os vice-reis e con tra os go ver nos 
que man da vam no Cen tro.
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Esta é a base da au to no mia. É por isso que de fen de mos e
ape la mos para a Assem bléia no sen ti do de que me di te so bre a Emen da
nº 2.832, ao pa rá gra fo úni co do art. 12, ou ao art. 28, §§ 1º e 2º do atu al
pro je to.

Nes te sen ti do não ve mos mo ti vo al gum para ser cas sa da a
au to no mia das ca pi ta is dos es ta dos, dos bal neá ri os ou es ta ções de águas, 
ou da que les mu ni cí pi os que ve nha pe dir o Con se lho de Se gu ran ça Na ci o -
nal, no me a do pelo Pre si den te da Re pú bli ca – por que é com pos to de
Mi nis tros de Esta do, que de acor do com a Cons ti tu i ção são de li vre
es co lha e no me a ção do Pre si den te da Re pú bli ca, e ge ne ra is che fes de
Esta do Ma i or. Não é ad mis sí vel que um Con se lho de tal na tu re za pos sa
cas sar ou pe dir a cas sa ção da au to no mia de qual quer mu ni cí pio. Se as
ba ses mi li ta res pre ci sam ser as se gu ra das, fá cil é li mi tá-las den tro do
mu ni cí pio e ga ran tir aí den tro des se li mi te as atri bu i ções mi li ta res, mas
não se tire aos mu ni cí pi os o di re i to de ele ge rem seus go ver nan tes. A
mes ma co i sa pode fa zer-se com as es ta ções de águas ou bal neá ri os se
as sim for ne ces sá rio, de li mi tan do-as, des de que fi quem sob a ad mi nis -
tra ção es ta du al ou fe de ral. Qu an to às ca pi ta is dos es ta dos não há ra zão
al gu ma para se lhes cas sar a au to no mia. 

Isto, Se nho res, tem cu nho pro fun da men te po lí ti co. Não é por 
aca so que se fala de por tos e ba ses mi li ta res, mas como me di da ori en ta da
con tra a de mo cra cia e – por que não di zer? – con tra o Par ti do Co mu -
nis ta.

Par ti do que foi ma jo ri tá rio em San tos onde não que rem a ele i -
ção li vre do pre fe i to; ma jo ri tá rio em Re ci fe, em Ara ca ju, em Na tal –
ca pi ta is de es ta do. É por isso – re pi to – que se pre ten de cas sar as au to -
no mi as das ca pi ta is dos es ta dos, mas os de mo cra tas não po dem con cor -
dar com tal me di da.

Sr. Osval do Lima – No Re ci fe já era as sim, em re gi me an te ri or. 
Os pre fe i tos não eram ele i tos.

SR. CARLOS PRESTES – Mas, de qual quer for ma, jul ga mos 
que é uma das man chas, uma das fa lhas da ve lha de mo cra cia. Se já hou ve
um mo vi men to re vo lu ci o ná rio em 1930, em nome das re ge ne ra ção dos
cos tu mes po lí ti cos; se, pos te ri or men te, já ti ve mos a di ta du ra de tan tos
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anos, pre ci sa mos ago ra dar um pas so se gu ro à fren te. Te mos ago ra a
opor tu ni da de de cor ri gir aque le erro.

Há di ver sas ou tras emen das so bre o mes mo as sun to e to das
elas se re du zem qua se à mes ma co i sa. Esta mos pron tos a apo iá-las.

Re cla ma mos, po rém, eu pes so al men te e co mi go os com pa -
nhe i ros de re pre sen ta ção pelo Dis tri to Fe de ral, a au to no mia da Ca pi tal
da Re pú bli ca. Não é crí vel que ten do ela des de 1934, pela Cons ti tu i ção
de 16 de ju lho, di re i to a go ver no pró prio, seja, ago ra, pri va da des se di re i to.
Pelo seu ní vel po lí ti co e cul tu ral , mais do que qual quer ou tra cir cuns cri -
ção, tem di re i to a ele ger seu Pre fe i to.

A ver da de, Se nho res, é que os Pre fe i tos de no me a ção do
Go ver no Fe de ral, mes mo os me lho res, se in te res sa ram mu i to pela sala
de vi si tas, pe las ave ni das as fal ta das para tu ris tas, e es que ce ram os ba ir ros 
po pu lo sos, onde não se pode vi ver, por que para eles não há trans por te,
ilu mi na ção, água, es go tos. No dia em que o pre fe i to for ele i to pelo
povo, terá de se vol tar jus ta men te para as ma i o res con cen tra ções de
po pu la ção, por que é aí que ele vai en con trar ma i or nú me ro de vo tos
para sua ele i ção.

Isso é que é de mo cra cia, e é por essa ra zão que a au to no mia
do Dis tri to Fe de ral se faz in dis pen sá vel.

A ban ca da ca ri o ca de to dos os par ti dos está uni da em tor no
des sa re i vin di ca ção. Tan to o PSD como a UDN e o Par ti do Tra ba lhis -
ta, res pe i tan do os com pro mis sos com o povo ca ri o ca, já de cla ra ram,
de pú bli co, que de fen de rão a au to no mia do Dis tri to Fe de ral e por ela
vo ta rão.

Há pou cos mo men tos, foi aqui le van ta do pro ble ma novo: em 
nome da téc ni ca cons ti tu ci o nal e ju rí di ca, pre ten de-se re mo ver o as sun to
para as Dis po si ções Tran si tó ri as. Não nos pa re ce ser esse o pro ce di -
men to ade qua do tan to mais quan to não co nhe ce mos, até ago ra, as Dis -
po si ções Tran si tó ri as. A au to no mia do Dis tri to Fe de ral pre ci sa fi car
as se gu ra da no tex to da Cons ti tu i ção. (Mu i to bem! Pal mas.)  Se que re mos
uma téc ni ca ju rí di ca e cons ti tu ci o nal, fi que mos, en tão, com a do ilus tre
cons ti tu ci o na lis ta do PSD, Sr. Ata li ba No gue i ra, se gun do o qual se ria
mu i to mais téc ni co con sig nar nas Dis po si ções Tran si tó ri as que, no caso
de ser re mo vi da a ca pi tal para o Pla nal to Cen tral, ti ves se esta ad mi nis -
tra ção es pe ci al.
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Não con cor da mos com isso. Jul ga mos que qual quer cir cuns -
cri ção, seja aqui, seja em Go iás, tem di re i to a go ver no pró prio. Mas
quan tos pen sam que a ca pi tal da Re pú bli ca deva ter go ver no es pe ci al ou 
ser ad mi nis tra da di re ta men te pelo Go ver no Fe de ral le vem essa sua idéia 
para as Dis po si ções Tran si tó ri as , pois o povo da ca pi tal da Re pú bli ca de 
ne nhum modo se con for ma rá com se me lhan te ca pi tu la ção. O que se
de se ja mais uma vez é evi tar a di vi são, é pro cu rar uma uni da de for mal,
trans fe rin do para ama nhã a so lu ção de pro ble ma que pre ci sa ser dis cu ti -
do e de ci di do ago ra na vo ta ção do Ca pí tu lo I, Ti tu lo I, do pro je to. Isto é
o fun da men tal. É no cor po do pro je to que deve fi car as se gu ra da a au to -
no mia do Dis tri to Fe de ral. (Apo i a dos.) Mu i to mais pre cá ria é a idéia de
trans fe rir a ca pi tal para in te ri or do país.

Des de 1891, Se nho res, fala-se nes sa trans fe rên cia. Que fi que
nas Dis po si ções Tran si tó ri as, e, se um dia for re al men te efe ti va da a idéia, 
te nha a nova ca pi tal a for ma de go ver no que a ma i o ria de ci dir nes te ple -
ná rio.

Já sa be mos que a opi nião do Se nhor De pu ta do Pa u lo Sa ra sa te 
é a de re me ter o as sun to para as Dis po si ções Tran si tó ri as; mas ao que
me pa re ce o PSD não con cor da com isso. Na ver da de cons ti tui ca pi tu la -
ção de ci dir a trans fe rên cia de pro ble ma que exi ge dis cus são ime di a ta
para um ama nhã in cer to, por que nem as Dis po si ções Tran si tó ri as co -
nhe ce mos, de vez que até ago ra não re ce be mos a res pe i to o pa re cer da
Co mis são.

Se nho res, era o que de fun da men tal me cum pria di zer so bre a 
au to no mia mu ni ci pal. Fa ze mos um ape lo à Casa para que me di te e as se -
gu re au to no mia ao Dis tri to Fe de ral.

É em nome da or dem, do pro gres so, que pre ci sa o Dis tri to
Fe de ral de go ver no pró prio. Não se atin girá ab so lu ta men te esse ob je ti vo 
cri an do dis pu tas diá ri as en tre um pre fe i to de no me a ção fe de ral e um
Con se lho es co lhi do pelo povo, o que tra rá con fli tos tão gra ves como
es ses a que te mos as sis ti do en tre o atu al Po der Exe cu ti vo, ele i to na
vi gên cia da Car ta de 37, e a atu al Assem bléia Cons ti tu in te. Urge anu lar
se me lhan te pos si bi li da de. Cum pre fa zer que o pre fe i to como os ve re a -
do res se jam di re ta men te ele i tos pelo povo, para ces sar o con fli to, a di -
ver gên cia en tre au to ri da de cen tral e os ve re a do res es co lhi dos pelo povo.
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Ain da a pro pó si to do as sun to mu ni ci pal, que ro di zer uma
pa la vra so bre a Emen da nº 1.288, do ilus tre De pu ta do La me i ra Bit ten -
court, ao ar ti go 23 do subs ti tu ti vo.

Dis cor da mos por que se tra ta da in ter ven ção nos mu ni cí pi os.
Isso é as sun to para as cons ti tu i ções es ta du a is, e não nos pa re ce jus to
que des de já se es te ja obri gan do os Cons ti tu in tes es ta du a is a me di da de
cu nho tão re a ci o ná rio.

Mas, Se nho res, o pro gres so do Bra sil e a pró pria con so li da ção 
da de mo cra cia não de pen dem so men te da au to no mia, do go ver no pró -
prio para os mu ni cí pi os, de pen dem tam bém da ri que za, dos re cur sos de
que pos sam dis por os go ver nan tes para exe cu tar o mí ni mo de tra ba -
lhos pú bli cos que as se gu rem o de sen vol vi men to e a ci vi li za ção dos
di ver sos ter ri tó ri os.

Os ren di men tos de nos sos mu ni cí pi os são em ver da de, na sua 
gran de ma i o ria, ri dí cu los. A ar re ca da ção mu ni ci pal sa be mos to dos o que 
sig ni fi ca. Infe liz men te, o tem po de que dis po nho não me per mi te ci tar
ci fras a res pe i to.

No Esta do de Per nam bu co, por exem plo, a ar re ca da ção não
pas sa, em ge ral, de 6% a 7%. Po de mos di zer que a União e o Esta do ar -
re ca dam mais de 90% dos tri bu tos. E para os mu ni cí pi os que res ta?  Qu a -
se nada.

Em nos sa opi nião deve ser apro ve i ta do o im pos to so bre a
ren da que, in con tes ta vel men te, cres ce. Uma par te, um mí ni mo de 10%
des se im pos to, de ve ria, em tais con di ções, ser dis tri bu í do aos mu ni cí pi os.
Nes se sen ti do, o tex to subs ti tu ti vo ado tou a for ma da di vi são igua li tá ria
en tre os mu ni cí pi os na base de 10% da ar re ca da ção es ta du al.

Não jul ga mos essa for ma a me lhor. De ter mi na gran des de si -
gual da des. Pos so, de me mó ria, ci tar ci fras so bre o Ma ra nhão, onde o im -
pos to de ren da, em 1946...

Sr. Ali o mar Ba le e i ro – Já exis te pe di do de des ta que, com vá ri as
as si na tu ras a fa vor da emen da do Sr. Alce do Cou ti nho.

SR. CARLOS PRESTES – Em 42, ado ta da a téc ni ca do pro -
je to, os mu ni cí pi os do Ma ra nhão re ce be ri am so men te Cr$650.00,
en quan to, no mes mo ano de 42 se a dis tri bu i ção fos se fe i ta de acor do
com a emen da por nós ofe re ci da, man dan do fa zer a dis tri bu i ção igua li -
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tá ria de 10% do to tal do im pos to so bre ren da ar re ca da do no Bra sil, a
to dos os mu ni cí pi os, com ex ce ção das ca pi ta is dos es ta dos, já em 1942
esse to tal se ria de 59 mil cru ze i ros para cada mu ni cí pio e, em 1945, atin -
gi ria de 136 a 138 mil cru ze i ros.

Com pre en de V. Exª, Sr. Pre si den te, que para mu ni cí pi os –
nu me ro sos em nos sa pá tria – com ren da de qua tro, cin co, dez mil cru -
ze i ros, o re ce bi men to de 136 mil cru ze i ros do cen tro cons ti tu i ria aju da
con si de rá vel, ca paz de abrir, re al men te, pers pec ti vas ao de sen vol vi men to
do in te ri or da nos sa pá tria. Se ria esta a ma ne i ra de con cor rer o li to ral
para o de sen vol vi men to e a ci vi li za ção do in te ri or.

Ape la mos para o ple ná rio no sen ti do de que a Emen da nº
2.890 ao art. 15 do Subs ti tu ti vo seja apre ci a da como me re ce. Mais re cur -
sos nas mãos dos go ver nos mu ni ci pa is ser vi rão de es tí mu lo à luta pelo
pró prio po der, à luta ele i to ral, à pró pria prá ti ca da de mo cra cia.

Se ria la men tá vel so men te que se ne gas se o voto aos anal fa be -
tos, por que essa pró pria ri que za per ten ce aos anal fa be tos, que são em
gran de nú me ro nes ses mu ni cí pi os do ser tão.

Srs. Cons ti tu in tes, ain da pe di mos des ta que para a Emen da nº
2.893 ao § 1º do art. 15, a res pe i to da isen ção de im pos tos so bre os ar ti -
gos in dis pen sá ve is sem a pa la vra “mí ni mo”, por que para o in dis pen sá vel 
não exis te mí ni mo e sem a ex pres são “me nor ca pa ci da de eco nô mi ca”.

So mos tam bém con tra a isen ção de im pos tos para a con ces -
são de ser vi ços pú bli cos; e, ain da no mes mo Ca pí tu lo, que re mos fa zer
es pe ci al men ção ao art. 12, re la ti vo à in ter ven ção nos es ta dos, por que
jul ga mos que se ne ces sá ria a me di da deve o in ter ven tor ser no me a do,
ele i to ou es co lhi do pela Câ ma ra dos De pu ta dos e ja ma is pelo Po der
Exe cu ti vo.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, em pou cas pa la vras, em
nome da ban ca da do Par ti do Co mu nis ta (Mu i to bem! Mu i to bem! Pal mas.)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organização do Poder Legislativo

(Dis cur so pro nun ci a do na 134ª Ses são da Assem bléia
Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 21,
19-8-46, pp. 428-434.)1

SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o Se nhor Car los Pres tes.
SR. CARLOS PRESTES∗ – Sr. Pre si den te, Srs. Cons ti tu in tes, 

aqui es tou para, em nome da ban ca da co mu nis ta, con ti nu ar a tra zer
nos sa mo des ta mas leal co la bo ra ção ao tra ba lho, em que avan ça mos, de
ela bo rar a Car ta Cons ti tu ci o nal, re cla ma da pe los mais al tos in te res ses do 
povo.

Tra ta mos, ago ra, do Ca pí tu lo II do Tí tu lo I – Orga ni za ção do 
Po der Le gis la ti vo.

Para nós, que pro pu se mos, quan do do pri me i ro Ca pí tu lo, em
emen da ao ar ti go 6º do pro je to an te ri or, a subs ti tu i ção dos três po de res
har mô ni cos e in de pen den tes pelo po der su pre mo de uma Assem bléia
de re pre sen tan tes do povo; para nós, que as sim pen sa mos, é de gran de
im por tân cia este se gun do ca pí tu lo, que tra ta jus ta men te da or ga ni za ção
do Po der Le gis la ti vo.

1 Dis cur so ex pon do o pa re cer ge ral da ban ca da do PCB ao Ca pí tu lo “Do Po der
Le gis la ti vo”, do Pro je to Re vis to da Cons ti tu i ção.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.



Vi mos à tri bu na em mo men to que con si de ra mos dos mais sé -
ri os na vida na ci o nal, prin ci pal men te quan to à con so li da ção da de mo -
cra cia e a com ple ta ex tir pa ção dos res tos da di ta du ra e do fas cis mo que,
in fe liz men te, ain da es tão bas tan te in fil tra dos no apa re lho es ta tal.

Ain da hoje, des ta tri bu na, na sua elo qüen te ora ção, o no bre
De pu ta do Plí nio Bar re to nos con tou al gu ma co i sa da si tu a ção em São
Pa u lo e dos bo a tos que ali fer vi lham. Esses bo a tos não fer vi lham so -
men te em São Pa u lo, mas aqui mes mo, na ca pi tal.

Há pou cos dias, o no bre Re pre sen tan te Sr. Car los Pin to se re -
fe ria tam bém a eles. Diz-se pe las es qui nas que os dias des ta Assem bléia
es tão con ta dos; que o Sr. Pre si den te Du tra já con cor dou com a in ten ção 
do gru pe lho fas cis ta que exi ge o fe cha men to do Par ti do Co mu nis ta,
par ti do le gal re gis tra do, com re pre sen tan tes nes ta Casa, in ti ma men te
li ga do ao povo e, sem dú vi da, aque le que tem até ago ra, du ran te es ses
me ses de de mo cra cia – mais ou me nos pre cá ria – em nos sa pá tria,
mo bi li za do as ma i o res mas sas, em gran des co mí ci os, nas ma i o res ci da -
des e, mes mo, no in te ri or do país.

São es ses os bo a tos dos dias que cor rem: o fe cha men to do
Par ti do Co mu nis ta já está até de cre ta do; já es tão sen do pre pa ra das as
me di das para ces sar as imu ni da des dos par la mentares co mu nis tas.

Não le va mos isso mu i to a sé rio. Sa be mos que es ses são, sem
dú vi das, os de se jos mais vi vos de po is de 31 de ja ne i ro, por que aque le
fas cis ta, que ain da se acha in fil tra do no go ver no, pen sou que, com a
su bi da do Ge ne ral Du tra, po de ria re al men te le var a bom ter mo suas
in ten ções, as mais ne gras, de li qui da ção com ple ta da de mo cra cia, de
abo li ção da que las gran des con quis tas do nos so povo, ob ti das no ano
pas sa do – a anis tia para os pre sos po lí ti cos, a li ber da de de im pren sa, o
di re i to de re u nião, o de as so ci a ção, par ti cu lar men te de as so ci a ção po lí ti ca, 
o de or ga ni za ção de to dos os par ti dos, de to das as cor ren tes po lí ti cas.

Esta mos con ven ci dos de que esse pe que no gru po se equi vo ca.
Não cre mos que o Sr. Ge ne ral Du tra, ape sar de to dos os er ros já co me -
ti dos nes ses seus pou cos me ses de Go ver no, não apren da al gu ma co i sa
com a pró pria prá ti ca da vida e não veja o quan to são pre ju di ci a is ao
Go ver no es sas me di das ar bi trá ri as, essa li qui da ção dos mais sa gra dos
di re i tos do povo numa de mo cra cia. Ata ca-se a li ber da de de im pren sa
sus pen den do-se um jor nal po pu lar sem mo ti vo, con tra os pre ce i tos
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le ga is mais co me zi nhos como, ain da hoje, teve oca sião de pro var, des ta
tri bu na, o ilus tre De pu ta do Se nhor Pra do Kelly.

Que vale isso? É uma de mons tra ção de for ça, de re a ção, sem
dú vi da, mas ja ma is fal ta rá um de mo cra ta co ra jo so, ca paz de cu rar, em
par te, a fe ri da fe i ta pe las ar mas da re a ção.

Fe cha-se a Tri bu na Po pu lar, mas en tre os jor na lis tas bra si le i ros
há um Apa rí cio To relly, que ime di a ta men te abre ou tro jor nal, ca paz de
fa lar a mes ma lin gua gem que em pre ga va a Tri bu na Po pu lar ; de ma ne i ra
que o ob je ti vo da re a ção, de prá ti ca mais ime di a ta – ca lar a voz do povo
e tor nar-lhe im pos sí vel ou vir a ver da de –, não ob tém re sul ta do al gum.

Qu an to à ile ga li da de de nos so par ti do, que de se jam es ses
se nho res, le van do o Par ti do Co mu nis ta, a nós co mu nis tas, para a ile ga li -
da de uma se gun da vez?

Já es ti ve mos 23 anos na ile ga li da de, Se nho res, e o re sul ta do
foi este: o par ti do, que ti nha 4 mil mem bros, ain da em maio do ano pas -
sa do, no cor rer des ses me ses de pro pa gan da, em que pode des fa zer um
mun do de ca lú ni as e in fâ mi as, al can çou, já nas ele i ções de 2 de de zem -
bro, 600 mil vo tos e hoje tem 130 mil mem bros em suas fi le i ras.

Não te mos o fe ti chis mo da le ga li da de. So mos um par ti do
li ga do ao povo, de fen sor in tran si gen te da de mo cra cia, dos in te res ses do
povo e, se por isso, for mos le va dos, por nova di ta du ra, ou tra vez aos
po rões da ile ga li da de, lá sa be re mos con ti nu ar a luta pe los nos sos ide a is.
Te mos a cer te za de que, nos dias de hoje, de po is da li qui da ção mi li tar
do na zis mo no mun do in te i ro, uma onda de re a ção não pode ter lon ga
du ra ção; po de rá man ter-se al guns dias, se ma nas ou me ses; fin dos,
po rém, es ses dias, se ma nas ou me ses, sa i re mos da ile ga li da de com for -
ças re do bra das, tri pli ca das ou de cu pli ca das. (Pal mas da ban ca da co mu nis ta.)

Essa é, re al men te, a ver da de. É essa ver da de que os fa tos
es tão mos tran do – prin ci pal men te aque les que sa bem ou que rem ver –
par ti cu lar men te ao Sr. Ge ne ral Du tra, o que são es ses seus ami gos que
que rem uti li zar seu pres tí gio, sua po si ção de Pre si den te da Re pú bli ca,
para vol tar mos aos dias ne gros da cen su ra à im pren sa, dos cár ce res
re ple tos e da di ta du ra.

Estas pa la vras, Se nho res, eram in dis pen sá ve is nos dias de
hoje, em que vi mos tra zer a co la bo ra ção do Par ti do Co mu nis ta, re pre -
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sen ta do por sua ban ca da nes ta Casa, ao tra ba lho da ela bo ra ção do Ca pí -
tu lo II do Tí tu lo I da nos sa Cons ti tu i ção.

Tra ta-se do Po der Le gis la ti vo.
Nos sas emen das fo ram nu me ro sas. To das, po de mos di zer,

fo ram con si de ra das pre ju di ca das pela Co mis são Cons ti tu ci o nal; ne nhu -
ma foi ace i ta.

Des sas nu me ro sas emen das, se le ci o na mos, no en tan to, aque -
las que nos pa re cem fun da men ta is e que cons ti tu em pon tos so bre os
qua is não po de re mos ce der, se não ante a von ta de so be ra na da ma i o ria
des ta Casa, mas que de fen de re mos até o fim.

Qu e re mos ex por nos so pon to de vis ta. Qu e re mos di zer, sim -
ples men te, o que jul ga mos me lhor para o nos so povo e para a con so li -
da ção da de mo cra cia em nos sa pá tria. Não me re fi ro, ain da, hoje, à
ques tão – sem dú vi da im por tan te – da for ma de go ver no, da di fe ren ça
en tre pre si den ci a lis mo e par la men ta ris mo. Re ser va mos o as sun to para o 
Ca pí tu lo III, por que, der ro ta da nos sa emen da subs ti tu ti va ao Art. 6º,
con cor da mos, nes se pas so, com a emen da do no bre Re pre sen tan te pelo
Rio Gran de do Sul, Sr. Raul Pila. Esta, po rém, pas sa para o Ca pí tu lo III, 
por que de pen de da or ga ni za ção do Po der Le gis la ti vo, quer o Exe cu ti vo
re sul te da ele i ção pelo Par la men to, quer não.

Qu an to à or ga ni za ção do Po der Le gis la ti vo, a pri me i ra ques -
tão, para a qual pe di mos aten ção dos se nho res Re pre sen tan tes, é a do
sis te ma uni ou bi ca me ral. So mos pelo sis te ma uni ca me ral. Pen sa mos
que, em face dos úl ti mos acon te ci men tos e da pró pria épo ca em que
vi vemos, não mais se jus ti fi ca a exis tên cia de duas câ ma ras le gis la ti vas.

So bre o as sun to exis te já abun dan te ar gu men ta ção, tra zi da a
este ple ná rio e de fen di da na Co mis são Cons ti tu ci o nal, par ti cu lar men te
pelo no bre co le ga Re pre sen tan te do Esta do do Rio, Sr. So a res Fi lho.

Já em 1934, ao se tra tar da or ga ni za ção do Po der Le gis la ti vo
para a Cons ti tu i ção da que le ano, o as sun to foi bas tan te de ba ti do. Par ti -
cu lar men te, o Sr. João Man ga be i ra, o gran de ju ris ta, es cre veu pá gi nas
que po de re mos cha mar de pe da gó gi cas so bre a mi sé ria.

S. Exª aliás já ci ta do nes ta Casa, por mais de uma vez, pelo
nos so co le ga, Sr. Nes tor Du ar te, mos tra su fi ci en te men te ne nhu ma
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ra zão de ser, nos dias de hoje, da exis tên cia de um Se na do, a par de uma 
Câ ma ra de Re pre sen tan tes.

O Se na do ti nha, ou po de ria ter, ra zões de exis tir, em tem pos
idos, em re gi mes ain da pré-ca pi ta lis tas, ou, pos te ri or men te, quan do o
pro le ta ri a do não par ti ci pa va, re al men te, em gran des mas sas, da es co lha
dos di ri gen tes da Na ção. Re pre sen ta va, en tão, a or ga ni za ção aris to crá ti ca
de uma clas se su pe ri or. Até o pro ces so de sua ele i ção era ou tro.

Não dis po nho de tem po su fi ci en te, por que ou tros as sun tos
de vem ser tra ta dos por mim ain da hoje, para apro fun dar-me a res pe i to
das des van ta gens, de ne nhu ma ne ces si da de do Se na do. Qu e ro re fe rir-me,
po rém, a ar gu men tos le van ta dos por gran des ju ris tas, como João Man ga -
be i ra, Car los Ma xi mi li a no e ou tros, que, já em 1934, vi nham mos tran do a
in con ve niên cia do sis te ma bi ca me ral na or ga ni za ção le gis la ti va.

Duas câ ma ras, com igua is po de res, só ser vem para de mo rar,
para tor nar mais di fí cil, mais tra ba lho so, o pro ces so de ela bo ra ção das leis. 
Em épo ca como a atu al, em que, mu i tas ve zes, as leis de vem ser vo ta das
com ra pi dez, sem se rem opor tu nas, uma se gun da Câ ma ra, for ma da,
como é o caso do nos so pro je to, por um pro ces so ele i to ral di fe ren te –
por que a Câ ma ra dos De pu ta dos é ele i ta por voto pro por ci o nal, en quan to
o Se na do é pelo voto ma jo ri tá rio –, duas Câ ma ras, com ori gens as sim dis -
tin tas, são, na tu ral men te, de com po si ções tam bém dis tin tas.

As con tra di ções en tre es ses dois or ga nis mos são, fre qüen te -
men te, ine vi tá ve is, ser vin do ape nas para pre ju di car, de mo rar, di fi cul tar o 
pro ces so da ela bo ra ção das leis. Dir-se-á, to da via – e aí um ter ce i ro
ar gu men to – que o Se na do é in dis pen sá vel numa Fe de ra ção.

Numa Fe de ra ção, sim, mas a ver da de é que, em nos sa ter ra, a
Fe de ra ção tem mu i to ain da de ar ti fi ci al. Não pos sui ori gens mes mo his -
tó ri cas. Não tem ra zão de ser a Fe de ra ção tra zi da até o Se na do. Não
exis tem in te res ses es pe ci a is dos es ta dos que le vem a esta luta en tre eles.

So bre o as sun to, se ria pos sí vel es ten der-me lon ga men te, mas
o tem po é pre men te, não me per mi tin do con ti nu ar em di va ga ções.
Trou xe até Man ga be i ra, para ci tar al gu mas de suas pas sa gens mais in te -
res san tes, en tre as qua is es co lho ao aca so:

“Não é pos sí vel in sis tir so bre o as sun to. Jul ga mos que a
Fe de ra ção, a au to no mia dos esta dos, que de fen de re mos,

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 289



não exi ge esta Câ ma ra dos Esta dos, mes mo por que, aqui
mes mo nes ta Casa, já sen ti mos bem que, nos dias de hoje, as
ban ca das es ta du a is ten dem a de sa pa re cer, subs ti tu í das pe las
ban ca dos dos par ti dos na ci o na is.”

Isso é jus ti fi ca ti va su fi ci en te para mos trar quan to é des ne ces sá rio 
esse or ga nis mo, que vem tor nar mais pe sa do o Po der Le gis la ti vo, di fi cul -
tan do, sem dú vi da, e de mo ran do a ela bo ra ção das leis. Peço, en tre tan to, li -
cen ça para ci tar fra ses de Kel sen, in vo ca das por João Man ga be i ra, em 1934:

“O ju ris ta, já tan tas ve zes ci ta do nes ta Casa, afir ma: a
idéia de mo crá ti ca exi ge que o ór gão le gis la ti vo se com po nha
de uma só Câ ma ra.”

E pou co mais adi an te:

“Enfim, como na Mo nar quia Cons ti tu ci o nal, a ten dên cia
de mo crá ti ca le va va à su pres são da Câ ma ra Alta, na Re pú bli ca
de mo crá ti ca tem de se afir mar a su pre ma cia da Câ ma ra dos
De pu ta dos so bre o Se na do. Essa su pre ma cia anu la o Se na do.”

Sr. Ali o mar Ba le e i ro – O no bre Se na dor era ca paz de apon tar
uma de mo cra cia que hou ves se so bre vi vi do com uma câ ma ra só?

SR. CARLOS PRESTES – Con fes so não ser mu i to for te nes -
ses as sun tos his tó ri cos, mas exis te a Re pú bli ca Po pu lar da Iu gos lá via,
que só tem uma Câ ma ra.

Sr. Ali o mar Ba le e i ro – Isso, nos tem pos pre sen tes.
SR. CARLOS PRESTES – Per fe i ta men te.
Sr. Ali o mar Ba le e i ro – Na ex pe riên cia his tó ri ca, to das têm afun -

da do.
SR. CARLOS PRESTES – Não cre mos que a ana lo gia his tó -

ri ca te nha gran de im por tân cia. Pos su í mos nos sa pró pria tra di ção, nos sa
pró pria his tó ria, e, na ver da de, o Se na do e a Câ ma ra não se dis tin gui am
uma da ou tra. Ser vi am, sim ples men te, para com pli car o pro ces so do tra -
ba lho le gis la ti vo.

A ex pe riên cia de 1934, em que o Se na do teve po de res mu i to
me no res – sen do re du zi do ape nas à fun ção de co la bo ra dor da Câ ma ra
dos De pu ta dos –, foi mu i to pe que na, não po den do ser apro va da.
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O ar gu men to fun da men tal, para mos trar quan to é in jus ti fi cá -
vel a exis tên cia des sa Câ ma ra ele i ta por voto ma jo ri tá rio, é que ela não
re pre sen ta a von ta de po pu lar. Na de mo cra cia, o or ga nis mo le gis la ti vo
deve ter em seu seio as cor ren tes po lí ti cas re pre sen ta das na pro por ção
de suas for ças. É o voto ri go ro sa men te pro por ci o nal. Enquan to isso, o
Se na do, ele i to por voto ma jo ri tá rio, será a re pre sen ta ção, não dos es ta -
dos, mas dos par ti dos mais for tes de cada es ta do.

Sr. Ali o mar Ba le e i ro – Esta per gun ta que fiz a V. Exª, há oi ten ta
anos pas sa dos, fa zia-a La bou la ye. Oi ten ta anos de cor re ram, e a per gun ta 
per ma ne ce de pé. Co in ci dên cia, ou não, a ver da de é que todos os pa í ses
uni ca me ra is per de ram a de mo cra cia.

SR. CARLOS PRESTES – Vos sa Exce lên cia po de ria ci tar um 
exem plo?

Sr. Ali o mar Ba le e i ro – To dos os pa í ses que têm ex pe ri men ta do
o re gi me uni ca me ral por esta ra zão ti ve ram de as sis tir à inu ti li da de do
Le gis la ti vo.

SR. CARLOS PRESTES – Vos sa Exce lên cia con cor da rá em
que o Se na do é um cor po, sem dú vi da, me nos de mo crá ti co do que a
Câ ma ra dos De pu ta dos. Ele i to pelo voto ma jo ri tá rio, não re pre sen ta, de 
fato, as di ver sas cor ren tes po lí ti cas. Re pre sen ta ção do par ti do po lí ti co
mais for te, em cada es ta do, sua com po si ção fi nal é, ine ga vel men te, re -
sul tan te de um azar. Qu a se não se pode ti rar ne nhu ma con clu são, para
sa ber o que re pre sen ta rá o Se na do, por que os par ti dos po dem ser ma jo -
ri tá ri os nuns es ta dos e mi no ri tá ri os em ou tros.

Aqui, em nos sa pá tria, isso já se ve ri fi cou. Assim, sa be mos
que nas ele i ções de 2 de de zem bro pas sa do a UDN, por exem plo, foi
vi to ri o sa no Ce a rá, na Ba hia e nou tros es ta dos, o PSD, em ou tros.

Isto traz ao Se na do uma com po si ção que não é jus ta por que é 
fru to sem dú vi da do aca so da di vi são ad mi nis tra ti va. Além dis so, não há 
in te res ses tão di ver sos en tre os es ta dos que exi gem uma Câ ma ra para
de fen dê-los es pe ci fi ca men te. Mar cha mos para a união cada vez ma i or;
pre ci sa mos mes mo lu tar pela uni fi ca ção do nos so povo; e, nes sa luta, a
re pre sen ta ção pro por ci o nal é a me lhor. Nes te sen ti do te mos uma emen -
da so bre a pro por ci o na li da de do sis te ma ele i to ral.
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Sr. Gus ta vo Ca pa ne ma – Vos sa ex ce lên cia está ar gu men tan do
mu i to bem con tra o sis te ma de ele i ção do Se na do; não po rém con tra
esse ór gão.

SR. CARLOS PRESTES – Mas, se o Se na do for com pos to
pelo mes mo sis te ma de ele i ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, não ha ve rá
en tão ra zão para a exis tên cia des sa Se gun da Câ ma ra. A úni ca jus ti fi ca ti va,
que tal vez ain da pu des se ser apre sen ta da para sal var o Se na do, se ria a
do or ga nis mo con ser va dor, onde es ta ri am, re pre sen ta dos os par ti dos
ma jo ri tá ri os.

Na ver da de, o nos so par ti do, per se gui do como hoje mes mo
tive oca sião de di zer, se ain da não é ma jo ri tá rio em ne nhum es ta do, já o
tem sido em mu i tas ci da des. Nem foi por aca so que a Assem bléia Cons -
ti tu in te cas sou a au to no mia de mu ni cí pi os qua se to dos co mu nis tas.
Assim o de San tos, cha ma do base mi li tar; o de Na tal, ca pi tal do esta do;
o de Ara ca ju, o de Re ci fe, ou tros ao re dor de Per nam bu co que se rão
trans for ma dos cer ta men te em es tân ci as hi dro mi ne ra is, bal neá ri os ou
ba ses mi li ta res, para que não pos sam mais ele ger seus pre fe i tos...

Sr. Cam pos Ver gal – Nes se pon to, es tou ple na men te de acor do 
com V. Exª. O Se na do é fun da men ta do na tra di ção, no con ser va do ris -
mo: não re pre sen ta a evo lu ção, o pro gres so na tu ral do povo. Pode ser
da téc ni ca cons ti tu ci o nal; mas não é ca mi nho que o povo vai abrin do
em suas con quis tas.

SR. CARLOS PRESTES – De ve mos jus ta men te apro ve i tar
nos sa re u nião de 1946 para ela bo rar Car ta Cons ti tu ci o nal à al tu ra da
épo ca em que vi ve mos.

Des ta tri bu na, mu i to se tem ape la do para o ar gu men to da tra -
di ção. Ain da hoje se dis se que, nos Esta dos Uni dos, exis tem mu ni cí pi os
ne u tros, sem pre fe i tos ele i tos por que no me a dos. Não se tra ta, po rém, 
hoje, de mu ni cí pi os ne u tros. Tra ta-se, sim, de ca pi ta is dos es ta dos, e
mes mo as dos Esta dos Uni dos, como Nova York, Chi ca go e ou tras,
têm pre fe i tos ele i tos. Se os cons ti tu in tes ame ri ca nos de mais de um
sé cu lo as sim pro ce de ram, agi ri am da mes ma for ma, ago ra, se ele ges sem 
uma Assem bléia Cons ti tu in te?
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É di fí cil res pon der, por que se tra ta, sem dú vi da, de povo mais 
re a lis ta e me nos tra di ci o na lis ta do que as clas ses do mi nan tes de nos sa
pá tria.

Sr. Gus ta vo Ca pa ne ma – V. Exª ar gu men tou ini ci al men te no
sen ti do de pro var que duas Câ ma ras re tar dam o pro ces so le gis la ti vo.
Po de mos acom pa nhar V. Exª nes te ra ci o cí nio e con cor dar com ele.
De mos, pois, de ba ra to, que duas Câ ma ras não con vêm ao pro ces so
le gis la ti vo e que se ria mais con ve ni en te à efi ciên cia da ela bo ra ção da lei
que só exis tis se uma Câ ma ra. V. Exª de sen vol ven do seu ra ci o cí nio pro -
cu rou de mons trar que as ele i ções para o Se na do em nos so país se fa zem 
pelo pro ces so ma jo ri tá rio e que, por tan to, a Câ ma ra alta re pre sen ta não
pro pri a men te os es ta dos, mas o par ti do ma jo ri tá rio dos es ta dos.

SR. CARLOS PRESTES – Em cada es ta do.
Sr. Gus ta vo Ca pa ne ma – Con ve nha mos em que o ar gu men to de 

V. Exª ain da nes te pon to seja ace i tá vel. Res ta, en tre tan to, a ra zão ca pi tal 
para a exis tên cia do Se na do. Não que ro dis cu tir com V. Exª se o Se na do 
exis te ou deve exis tir em ou tras na ções, nem con si de rar que o ar gu men to
his tó ri co da le gis la ção com pa ra da adi an te o exa me da ques tão. Há,
po rém, ar gu men to fun da men tal em nos so sis te ma de go ver no para a
exis tên cia do Se na do: é a Fe de ra ção.

SR. CARLOS PRESTES – O ar gu men to é ve lhís si mo. A ele
já se re fe riu o Dr. João Man ga be i ra.

Sr. Gus ta vo Ca pa ne ma – A Câ ma ra dos De pu ta dos é ór gão
po pu lar e, as sim sen do, deve es tar em cor res pon dên cia com a po pu la -
ção; por tan to, re pre sen ta o povo e não os es ta dos.

SR. CARLOS PRESTES – Mar cha mos para a União Na ci o nal.

Sr. Gus ta vo Ca pa ne ma – Tor na-se ne ces sá rio, para que a Fe de ra -
ção sub sis ta, uma for ça de equi lí brio, e esta, Sr. Se na dor, é o Se na do.

SR. CARLOS PRESTES – Cre io que o ar gu men to de V. Exª
não é dos me lho res. A Fe de ra ção não exi ge o Se na do por que está vi to -
ri o sa com a au to no mia dos es ta dos e dos mu ni cí pi os, com a ele i ção do
go ver no em cada cir cuns cri ção pelo povo. É esse o ca rac te rís ti co fun da -
men tal da Fe de ra ção. Des de que te mos le gis la ção cada vez mais uni tá -
ria, quan do em nos sa Cons ti tu i ção não per mi ti mos im pos tos di fe ren tes
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para os es ta dos, não há ra zão de ser al gu ma para o Se na do. Po de ria ser
de fen sá vel se a Assem bléia con cor das se em que os im pos tos de im por -
ta ção, por exem plo, fos sem ma i o res para São Pa u lo, a fim de pro te ger
sua in dús tria, e me no res para o Pará, que não tem in dús tri as. Mas a
de fe sa da de mo cra cia e o pro gres so de nos sa pá tria exi gem que o mer -
ca do in ter no seja mo no pó lio da in dús tria na ci o nal, na me di da do pos sí -
vel; e as ta ri fas adu a ne i ras do Pará de vem ser as mes mas, em be ne fí cio
do pro gres so na ci o nal, que as de São Pa u lo. Por tan to, não há ra zão de
ser, não há in te res se con tra di tó rio en tre os es ta dos que jus ti fi quem a
ne ces si da de de um cor po como este, re pre sen ta ti vo dos es ta dos.

Na União So vié ti ca exis tem, sem dú vi da, duas Câ ma ras, mas
uma de las é das na ci o na lis tas, por que, como sa bem V. Exª, a União
So vié ti ca é um con jun to de mais de 160 na ci o na li da des, com idi o mas
di fe ren tes, cos tu mes di ver sos, as qua is for mam a União das Re pú bli cas
So ci a lis tas So vié ti cas.

Cada uma das Re pú bli cas tem ne gó ci os ex ter nos, tem mi nis -
té rio do Exte ri or, man tém-se em re la ção com os es ta dos vi zi nhos e dis -
põe de for ças ar ma das pró pri as.

Mas, não é o que de se ja mos no Bra sil. O que pre ten de mos é a 
uni da de na ci o nal cada vez mais for te e mais só li da; e essa uni da de avan ça, 
sem dú vi da.

Sr. Gus ta vo Ca pa ne ma – Nós não que re mos su pri mir a Fe de ra ção.

SR. CARLOS PRESTES – A Fe de ra ção está ga ran ti da pela
au to no mia dos es ta dos e dos mu ni cí pi os, pela ele i ção do go ver no de
to das as cir cuns cri ções, des de a me nor, des de o dis tri to, mes mo den tro
do mu ni cí pio – ele i ção pelo povo que vive nes te dis tri to. Re cor re-se ao
ar gu men to da Fe de ra ção para ins ti tu ir-se ór gão re a ci o ná rio, como será o 
Se na do em com pa ra ção com a Câ ma ra ele i ta pelo voto po pu lar e pro por -
ci o nal. Mas, por ou tro lado, con tra ria-se a Fe de ra ção cer ce an do-se a
au to no mia dos mu ni cí pi os. É con tra di ção mu i to in te res san te e diz, sem
dú vi da bas tan te, a res pe i to das in ten ções com que se de fen de esse pon to
de vis ta.

É por isso que so mos con tra o Se na do e apo i a mos não só a
emen da do Sr. Nes tor Du ar te, nº 336, ao art. 7º, como o subs ti tu ti vo do 
Sr. So a res Fi lho so bre o mes mo as sun to.
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No caso de ser mos ven ci dos, pre fe ri mos a ve lha re da ção do
art. 22 da Car ta de 1934, em que o Se na do apa re cia como ór gão de co la -
bo ra ção da Câ ma ra, com po de res bas tan te res tri tos.

Con cor da mos ain da com a emen da adi ti va, que jul ga mos
in dis pen sá vel, apre sen ta da pelo Sr. Re pre sen tan te Ola vo de Oli ve i ra, a
qual per mi te a des ti tu i ção dos Mi nis tros pelo Par la men to.

So mos ain da pela ma nu ten ção de toda a Se ção VI do pri mi ti vo 
pro je to, re la ti va à Co mis são Per ma nen te, por que a jul ga mos uma ne ces -
si da de em nos sa pá tria. Pre fe ri mos, en tre tan to, que essa co mis são te nha
com po si ção dis tin ta da que la do pri mi ti vo pro je to.

Apre sen ta mos e pe di mos des ta que da Emen da nº 2.466 so bre 
o as sun to.

So li ci ta mos, ain da, a aten ção do ple ná rio para a emen da do Sr. 
Re pre sen tan te Raul Pila so bre no me a ção de Co mis sões de Inqué ri tos,
pois as con si de ra mos in dis pen sá ve is, bas tan do, po rém, um quin to em
vez de um ter ço dos re pre sen tan tes.

É in dis pen sá vel, ain da, que a le gis la tu ra te nha du ra ção me nor
do que a que cons ta do pro je to. Nes se sen ti do, apre sen ta mos ou tra
emen da, para a qual pe di mos des ta que, pro pon do o pra zo de dois anos
para cada le gis la tu ra. Pen sa mos que nes se ter re no con ta re mos com o
apo io de to dos os no bres re pre sen tan tes que tan to fa lam aqui nos Esta -
dos Uni dos, onde a le gis la tu ra tem esse pe río do. Se ria, in clu si ve, boa
ma ne i ra de con se guir mos co in ci dên cia de man da tos, por que, dan do-se à 
le gis la tu ra aque le pra zo e sen do o Pre si den te da Re pú bli ca ele i to por
qua tro anos, ve lha tra di ção em nos sa ter ra que de fen de re mos no Ca pí -
tu lo III, de qua tro em qua tro anos ha ve ria co in ci dên cia.

Pro po mos tam bém que o man da to dos se na do res seja de seis
anos, caso o Se na do per sis ta, com a re no va ção de um ter ço dos seus
mem bros de dois em dois anos. O man da to cur to é um dos ma i o res
in dí ci os de se gu ran ça da de mo cra cia.

Já Frei Ca ne ca, no iní cio do sé cu lo pas sa do, di zia: “Em toda
ma gis tra tu ra, a gran de za do po der deve ser com pen sa da pela bre vi da de
de sua du ra ção.”

Isso prin ci pal men te nos dias em que vi ve mos, onde os acon -
te ci men tos avan çam e o rit mo é tão rá pi do, tão ace le ra do. As Câ ma ras
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de gran de du ra ção pas sam pelo pe ri go de se trans for ma rem em or ga nis -
mos fós se is fren te aos acon te ci men tos.

Se nho res, den tro de dois anos es ta re mos re pre sen tan do a
von ta de po pu lar? Não será tudo mu i to di fe ren te da épo ca em que
fo mos ele i tos?

A ver da de é que os acon te ci men tos avan çam, o povo adi an -
ta-se po li ti ca men te e de se ja ma ni fes tar-se; e tal vez não es te ja mos à al tu ra
de fa cil men te acom pa nhar a evo lu ção da opi nião pú bli ca.

Insis ti mos, ain da, na Emen da nº 2.352 ao art. 48, b, re la ti va às
pro i bi ções, aqui lo que jul ga mos in dis pen sá vel, como qua li da des mí ni -
mas de um re pre sen tan te do povo, isto é, não ser ad vo ga do de trus tes,
mo no pó li os.

Jul ga mos, tam bém, que o art. 49, ao qual foi apre sen ta da
emen da pelo Sr. Re pre sen tan te Afon so de Car va lho, deve vol tar ao que
era an te ri or men te, por que a emen da nada ofe re ce de útil. No mo men to
opor tu no, de fen de re mos nos so pon to de vis ta. Cre mos, mes mo, que a
in ten ção do au tor, se gun do sua jus ti fi ca ti va, foi di a me tral men te opos ta à 
con se qüên cia que re sul ta rá de sua emen da.

Afi gu ras se-nos útil as se gu rar mos as imu ni da des par la men ta -
res aos pri me i ros su plen tes como cons ta va da Cons ti tu i ção de 1934 e
está pre vis to no nos so atu al Re gi men to Inter no, prin ci pal men te quan do
nos ame a çam com ou tros es ta dos de sí tio, con for me fi gu ra no atu al
pro je to – es ta do de sí tio pre ven ti vo do qual con vi nha, pelo me nos, sal -
var os pri me i ros su plen tes, quan do a he ca tom be de um re a ci o ná rio
qual quer con se guis se da ma i o ria des ta Casa tal me di da. Um novo es ta do 
de guer ra sem nome foi o que fez a Co mis são da Cons ti tu i ção.

Con si de ra mos pe ri go sa, tam bém, a Emen da nº 949, do Sr.
Re pre sen tan te Ali o mar Ba le e i ro, ao art. 48, pois a pa la vra “de co ro” tem
sen ti do mu i to am plo para que pos sa cons tar da Cons ti tu i ção. Ela ser vi rá 
para que, por qual quer mo ti vo, se diga que o re pre sen tan te do povo não 
res pe i ta de vi da men te os bons cos tu mes e, por isso, deva per der o man -
da to. Cre io que o man da to do re pre sen tan te do povo deve ser mais bem 
as se gu ra do.
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Sr. Ali o mar Ba le e i ro – A cas sa ção do man da to ao de pu ta do que 
fal tar com o de co ro pe ran te a Câ ma ra só será de cre ta da por dois ter ços
de seus pa res.

SR. CARLOS PRESTES – Mes mo as sim, jul ga mos pe ri go sa a 
me di da. A pa la vra “de co ro” é vaga e se pres ta a mu i tos abu sos. Para os
re a ci o ná ri os, a po si ção dos co mu nis tas é co mu men te in de co ro sa. Nos sa 
ori en ta ção de cor re de pon to de vis ta po lí ti co, mas ho mens de ou tras
clas ses, que a pre ci am os acon te ci men tos por pris ma di fe ren te, di zem
que é in de co ro sa. Para nós, in de co ro sas são ou tras ati tu des que para a
clas se do mi nan te não o são.

Fi nal men te, de fen den do a ri go ro sa pro por ci o na li da de da
re pre sen ta ção na ci o nal, pro pu se mos emen da ao art. 27, atu al 58, e seus
pa rá gra fos (Emen das nos 2.391 e 2.392), man dan do su pri mir os pa rá -
gra fos e a úl ti ma par te do ar ti go, re la ti va à li mi ta ção de mais de 250.000
ha bi tan tes para o re pre sen tan te.

Jul ga mos que a re pre sen ta ção deve ser ri go ro sa men te pro por
 ci o nal de um re pre sen tan te para 150.000 ha bi tan tes. De fen de re mos
de po is nos sa opi nião. E sem os pa rá gra fos, por que não se jus ti fi ca o
mí ni mo de sete re pre sen tan tes na Car ta Cons ti tu ci o nal. Por en ten der
des ta for ma, apre sen ta mos um pa rá gra fo úni co, em que de cla ra mos que 
os ter ri tó ri os – por que não há ne nhum es ta do com me nos de 150.000
ha bi tan tes –, mes mo com me nos de 150.000 ha bi tan tes, te nham di re i to
a um de pu ta do.

São es tas, Se nho res, em pou cas pa la vras, as emen das que na
vo ta ção des te Ca pí tu lo de fen de re mos.(Mu i to bem! Mu i to bem! Pal mas.)

(Du ran te o dis cur so do Se nhor Car los Pres tes, as su me a pre si dên -
cia o Sr. Ber to Con dé, 2º Vice-Pre si den te.)

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 297



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

Crítica ao Pre si den ci a lis mo
pelo Se na dor Carlos Prestes

(Dis cur so pro nun ci a do na 138ª Ses são da Assem bléia
Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 22,
21-8-46, pp. 140-144.)1

SR. CARLOS PRESTES – Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.
SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o Sr. Car los Pres tes.

SR. CARLOS PRESTES – Sr. Pre si den te, Srs. Re pre sen tan -
tes, aca ba mos de ou vir a pa la vra do emé ri to de fen sor do par la men ta ris -
mo nes ta Casa, o no bre re pre sen tan te pelo Rio Gran de do Sul, Sr. Raul
Pila. S. Exª já trou xe, nos di ver sos dis cur sos pro fe ri dos so bre o as sun to, 
ele va da soma de ar gu men tos na de fe sa do par la men ta ris mo, acen tu an do,
como o fez ain da ago ra, os ma les ca u sa dos à nos sa pá tria pelo pre si den -
ci a lis mo ado ta do a par tir da pri me i ra Constituição re pu bli ca na. Infe liz -
men te, os ar gu men tos não ti ve ram eco na ma i o ria da Gran de Co mis -
são Cons ti tu ci o nal, que no pro je to ago ra sub me ti do à apre ci a ção do ple -
ná rio man tém o pre si den ci a lis mo, po de mos mes mo dizê-lo, de ma ne i ra
ain da mais fri san te do que na Cons ti tu i ção an te ri or de 1934.

1 Dis cur so pro fe ri do quan do da vo ta ção em ple ná rio cons ti tu in te da emen da de Raul
Pila (PL/RS) ins ti tu in do o par la men ta ris mo.



O pre si den ci a lis mo é con ser va do, com os po de res con cen tra dos nas
mãos do pre si den te da Re pú bli ca au men ta dos. Con ti nu a re mos, as sim,
caso seja apro va do o pro je to ven ci do na Co mis são Cons ti tu ci o nal, o
re gi me em que te mos vi vi do du ran te es tes cin qüen ta e oito anos de
Re pú bli ca, re pú bli ca de mo crá ti ca, se gun do se diz, mas, na ver da de, di ta -
du ra uni pes so al, que, mu i tas ve zes, nes tes cin qüen ta e oito anos, atin giu
por lon go pra zo a for ma de ti ra nia.

É che ga do o mo men to de to dos nós, Cons ti tu in tes de 46, pe -
sar mos mu i to o nos so voto an tes de in sis tir mos num erro já com pro va do.

O pre si den ci a lis mo da Car ta de 91, como o da Car ta de 34,
nada de bom, nada de útil trou xe para a con so li da ção, para o avan ço da
de mo cra cia em nos sa pá tria. Pelo con trá rio, o pre si den ci a lis mo, tan to de 
uma com de ou tra Cons ti tu i ção, por me lho res que pos sam ser as suas
qua li da des teó ri cas, se gun do os seus de fen so res, na prá ti ca, no Bra sil, se
re ve lou for ma de go ver no uni pes so al.

Sr. Gomi Jú ni or – Di ta to ri al.

SR. CARLOS PRESTES – Con cor do com V. Exª: di ta to ri al
e, como já dis se há pou co, mu i tas ve zes ti râ ni ca.

Já nes ta meia-hora é des ne ces sá rio tra zer ar gu men tos teó ri cos 
con tra o pre si den ci a lis mo ou em de fe sa do par la men ta ris mo. Nos sa
po si ção foi de fen di da quan do tra ta mos do Ca pí tu lo I. De se já va mos
ou tra for ma de go ver no: que o Po der Exe cu ti vo sur gis se do seio da pró -
pria Assem bléia de re pre sen tan tes do povo. Fo mos ven ci dos. Pos te ri or -
men te, lu ta mos pela su pres são do Se na do. Esta mos ago ra fren te ao úl ti mo
pas so, que diz res pe i to à emen da par la men ta ris ta apre sen ta da pelo
no bre ora dor que me an te ce deu e es ta mos con ven ci dos de que, ado ta da, 
po de ria abrir pers pec ti vas no vas ao povo para o avan ço da de mo cra cia.

Di rei ain da algo so bre o as sun to. Antes, po rém, que ro fa zer
mi nhas as pa la vras de Batl le y Ordo ñez, o gran de cam peão da de mo cra -
cia na Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai, que, em anos já idos, pou co
de po is da pri me i ra gran de guer ra, se me não en ga no, em 1919, cri ti ca va
o pre si den ci a lis mo em nos so con ti nen te, em to dos os pa í ses la ti no-ame -
ri ca nos. Em maio de 1919 ti nha oca sião de di zer Batl le y Ordo ñez:

“En es tos mo men tos, se ño res, mi es pe ran za se acre ce,
por que al com pa rar lo que an tes ocur ria com lo que ocur re
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aho ra, aquel lo con tra lo cru al lu chá ba mos com lo que es ob je to
de nu es tro es fu er zo aho ra, para des tru ir lo, con cep túo que el
pais há avan za do enor me men te, que la li ber tad há he cho
gran des pro gres sos, y que nu es tro avan ce de mo crá ti co será
cada vez más rá pi do y más gran de.

Aho ra la lu cha se plan tea em otros tér mi nos. Nu es tros
cons ti tu yen tes del año 30 qui si e ron le gar mos uma re pú bli ca.
Pero, re a li dad, no de mons tra ron más que su bom de seo. Cre -
a ron en re a li dad una es pe cia de mo nar quia ab so lu ta tan
absoluta como qual qui e ra ou tra mo nar quia de esse gé ne ro, y
que no se di fe ren ci a ba de las otras sino em que po dia con si -
de rar se como elec ti va y en que no se de bia ejer cer más que
por cu a tro año! La li ber dad es ta ba tan co ni bi da bajo aquel la
for ma de go bi er no, como lo está bajo los go bi er nos em que
hay me nos li ber dad. Des de que se créo nu es tra Cons ti tu ción
el pre si den te fué un mo nar ca, del pre si den te de pen dió todo y
hubo que so me ter se al pre si den te en todo, y no se pudo ha cer 
nada que el pre si den te no qui si e ra.

Cu an do éste fue malo, el pais mar chó ha cia el abis mo, y
cu an do tuvo bu e nas in ten ci o nes, el pais pa re cia re na cer, y
re na cia de es pe ran za! Todo gi ra ba y há gi ra do has ta aho ra
al re de dor del pre si den te.

En ma té ria elec to ral, que es lo que aquí nos pre o cu pa, se 
con cep tu a ba ne ce sa rio tam bién ha cer lo que el qui si e ra.

La Cons ti tu ción atri bu ya al Pre si den te toda la ta rea.
Echa ba so bre él to das las res pon sa bi li da des. Y le ha bi li ta ba
así para pe dir a los que le ha bían ele gi do todo el con cur so que 
él ne ce si ta ba para re a li zar su obra. Nu es tro par ti do com pren -
día que era ne ces ário pres tar le esse con cur so, y que al ele var a 
un hom bre a una po si ción tan alta e im po ner le ta rea tan gran -
de y tan gran de res pon sa bi li dad, se con tra ía el com pro mi so
de ayu dar lo en su obra. Así el pre si den te in di ca ba los can di da -
tos a se na do res re pre sen tan tes y el pu e blo par ti da rio ele gía a
los can di da tos que él pre si den te les in di ca ba. De esta ma ne ra,
el ver da de ro elec tor de la re pre sen ta ción na ci o nal de nu es tro
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par ti do no era el pu e blo. Era el pre si den te de la Re pú bli ca.
El pu e blo no ha cia más que lo que se le pe día. Los ele gi dos
no es ta ban nun ca em con tayo com él. Y no si en do el pu e blo
qui en te nia que dar cu en ta de sus ac tos. Así, pues des de que el
pais exis te has ta aho ra, los que qui si e ron su bir has ta la re pre -
sen ta ción na ci o nal tu vi e ron que ha cer una sola cosa: ha la -
gar el pre si den te, ser vi lo bien, com pla cer lo, no con tra ri ar lo al
me nos – yo no digo que com mó vi les per so na les y mez qui -
nos, com mó vi les pa trió ti cos, tam bién – y sólo así po dían ser
in ves ti dos com la re pre sen ta ción de los elec to res.

El sis te ma no po dia ser peor, por que re sul ta ba así que
los di ri gían cons tan te men te al pais, era el gru po cons ti tu i do
por los re pre sen tan tes, por el pre si den te que los ele gía y, en
ge ne ral, por los hom bres que lle ga ban a la al tu ra. Nu es tro
par ti do in ter ve nía poco. Pres ta ba su con cur so para sos te ner se 
a si mis mo en el po der, para no ser de sa lo ja do de sus pu es tos
en la lu cha com el ad ver sa rio, pero no ejer cía su pro pia
vo lun tad más que en esto.

Tam po co po dia de cir se que el pre si den te fu e ra ele gi do
por el pu e blo, por que el pre si den te que ter mi na ba su man da -
to no po dia me nos que ejer cer una in flu en za de ci si va so bre la 
elec ción del nu e vo pre si den te, que re sul ta ba ele gi do en re a li -
dad por él, con sul ta do los in te re ses del li mi ta do gru po de
hom bres de que for ma ba par te. Y de esta ma ne ra vi vía la
masa del par ti do ale ja da de la ver da de ra vida pú bli ca.”

Este, Se nho res, era o qua dro do pre si den ci a lis mo no Uru guai.
Sr. José Au gus to – E em toda a Amé ri ca La ti na.

SR. CARLOS PRESTES – em todo o Bra sil e em to das as
re pú bli cas di tas de mo crá ti cas da Amé ri ca La ti na. 

Do min gos Ara nã, gran de pu bli cis ta uru gua io, re fe rin do-se a
Batl le e ci tan do a opi nião que, em no tá vel con fe rên cia, teve oca sião de
ex pen der so bre as ver da de i ras ra zões da re for ma, es cre ve:

“Yo pu e do pre su mir de co no cer des de su ger men la idea 
del Eje cu ti vo Co le gi a do, tal cru al como se há de sar ro la do en
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el es pi ri tu de Batl le. Pu e do de cir, pues, en bre ves pa la bras
cu a les han sido las ver da de ras ra zo nes ins pi ra do ras. Batl le era 
sin ce ra men te que en el país há fra ca sa do el eje cu ti vo uni per -
so nal – no para los Go ber nan tes se so bre en ti en de, sino para
los Go ber na dos – Batl le cree fir me men te que esa lar ga vía
cru cis por que há pa sa do la Re pú bli ca – más lar ga y do lo ro sa
que la de Cris to – es en gran par te la obra pre si den ci al. Batl le
cree que la san gre se há der ra ma do a tor ren tes, se há der ra ma -
do casi si em pre e por cul pa de los Pre si den tes o por cul pa de
la am bi ción Pre si den ci al. Batl le vive per ma nen te men te ob se -
si o na do por la pes si dil la de que el país ju e ga su su er te toda en
cada elec ción pre si den ci al por la de ses pe ran te pe sa dil la de que
to dos los pro gres sos con quis ta dos a fu er za de tan tos sa cri fi ci os 
pu e dan per der se en un dia, por la elec ción de un mal Pre si -
den te. Batl le há vi vi do, y vive per pe tu a men te azo ra do ante el
for mi da ble y te ne bro so sal to atrás que pu e de ha cer nos dar en
cu al qui er mo men to uma mala elec ción. Batl le há sen ti do, há
pal pa do que to da vía no há ocu pa do su pu es to el Pre si den te
ele gi do, cu an do sur gen a su al re de dor los can di da tos a la fu tu ra 
pre si den cia y há vis to cómo esos can di da tos cómo los ami gos 
de esos can di da tos no dan un paso, no ha cen un ges to que no 
esté in flu en ci a do, por el mi ra je de la fu tu ra pre si den cia. Batl le
há vis to, en fin, en esse es pe tá cu lo per ma nen te de la lu cha
por la pre si den cia, una per tur ba ción cons tan te y pro fun da de
todo el me ca nis mo po lí ti co-ad mi nis tra ti vo y de toda la vida
na ci o nal.

Batl le, que es re al men te un pro fun do de mo crá ta, no há
po di do me nos que son re ír con do lor ante esse jefe que se há im -
pu es to la de mo cra cia – un hom bre des me su ra da men te le van ta -
do por en ci ma de los de más hom bres, con ho no res tan ex cep -
ci o na les, con prer ro ga ti vas tan ex cep ci o na les como nos las ti e -
nen se me jan tes, re u ni dos, los otros gran des po de res del Esta do.”

Se nho res, é este o qua dro; mas ain da há um ar gu men to
co mum con tra o par la men ta ris mo: é que ele di fi cul ta a con ti nu i da de da
obra ad mi nis tra ti va. A esse res pe i to mes mo, teve oca sião de es cre ver
uma vez Batl le:
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“Qu ién ig no ra que es de fec to ca pi ta lis mo del regi men de 
go bi er no uni per so nal im pe ran te, el com pro me ter y ar ri es gar
en cada nu e va elec ción, en cada nu e vo pe río do de man do, las
con quis tas lo gra das por el pre si den te an te ri or? La om ni po ten -
cia del Pre si den te de la Re pu bli ca es tan ab so lu ta, su per so nal
ini ci a ti va pesa com tan in con tras ta ble fu er za en la ori en ta ción 
ge ne ral del go bi er no, que bas ta que cam bié de man da ta rio
para que esa mu dan za apa re je una más hon da y subs tan ci al en 
las ac ti vi da des to das de la ad mi nis tra ción y mu chas ve ces en
la mar cha mis ma del pais.”

Re fe rin do-se às van ta gens do par la men ta ris mo, ele, que não
ado tou o par la men ta ris mo no Uru guai, acres cen ta:

“Así, a un par la men to se con fi e ren si em pre gran des fa -
cul ta des, que no se dan a un rey o a un hom bre solo, sino a la
fu er za. En Fran cia, La Asam blea Na ci o nal ti e ne un po der casi 
ab so lu to; y en Ingla ter ra todo lo pu e de ha cer el Par la men to,
pues ni la Cons ti tu ción está por en ci ma de él. Y, no obs tan te,
a pe sar de esa des con fi an za de que se ro dea al hom bre solo y
de las pre ca u ci o nes que se adop tan para li brar-se de sus abu -
sos, el mun do está lle no de sus ex ce sos. En cam bio, la his to -
ria de las asam ble as es la li ber tad. (El día, Sep ti em bre, 1º de
1915).” 

Se nho res, es tas pa la vras de Batl le pin tam o pre si den ci a lis mo
em nos sa ter ra. Tem sido isso o pre si den ci a lis mo: o po der uni pes so al, o
ho mem ca paz de tudo, po de ro so aci ma de to dos os ou tros po de res.

Esta di vi são dos po de res in de pen den tes e har mô ni cos, pro -
cla ma da pe las nos sas Cons ti tu i ções, fi cou e con ti nua no pa pel. Na ver -
da de, em nos sa Pá tria, sem pre exis tiu um po der fa zen do, di ri gin do e
opri min do os ou tros. Esta é a re a li da de prá ti ca.

Com es tas pa la vras, a nin guém in sul ta mos, nem po de mos
mes mo ofen der ao Po der Ju di ciá rio, à Cor te Su pre ma; por que a ver da de 
é que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, com pos to de ju ízes es co lhi dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, está sem pre nas suas mãos. Além dis to, aque le
ór gão, para exe cu tar seus man da dos, está na de pen dên cia do Exe cu ti vo.

304 Sér gio So a res Bra ga 



Esta é a re a li da de, e ao Par la men to não cabe um só re cur so
para sal var, mu i tas ve zes, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, no caso de con fli to
de po de res en tre o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio. Aqui em nos sa pá tria, a ver -
da de é que o pre si den ci a lis mo tem sido a di ta du ra, sem pre a di ta du ra;
be né fi ca ou ma lé fi ca, mas sem pre a di ta du ra; o con trá rio, por tan to, da
de mo cra cia.

Há pou cos dias, re fe ria-me, des ta tri bu na, à di fi cul da de com
que lu ta mos para fa zer che gar ao pre si den te da Re pú bli ca nos sa opi nião
so bre os pro ble mas po lí ti cos da pá tria, le van do até S. Exª aqui lo que
sen ti mos do con ta to com as gran des mas sas tra ba lha do ras.

Se nho res, o pre si den ci a lis mo cria de ma ne i ra tão só li da e
vi go ro sa esse am bi en te de di ta du ra, de po der su pe ri or, com ple ta men te
afas ta do do povo, que, no Bra sil, até os mi nis tros, por se rem mi nis tros
de S. Exª, o di ta dor – que pode ter o nome de pre si den te da Re pú bli ca,
o que qui ser, ou o que lhe dê a Cons ti tu i ção –, tam bém são di ta do res
mi rins, ou tros tan tos di ta do res, por es ta rem di re ta men te li ga dos ao pre -
si den te da Re pú bli ca, e, em ge ral, não que rem nem mes mo ao Par la -
men to pres tar con tas de sua ati vi da de.

Se nho res, em nos sa pá tria, nos dias em que vi ve mos, o Par ti do
Co mu nis ta do Bra sil, por exem plo, pro cu ra con ta to com S. Exª o Mi nis -
tro da Jus ti ça, para evi tar per tur ba ções da or dem pú bli ca e não con se -
gue.

O acon te ci men to é co nhe ci do.
Du ran te todo o dia 23 de maio, eu, pes so al men te, e ou tros

mem bros da ban ca da co mu nis ta fi ze mos in gen tes es for ços para um
en ten di men to di re to com o Sr. Mi nis tro Car los Luz. S. Exª tor nou-se
ina ces sí vel; não foi pos sí vel che gar a fa lar-lhe, no sen ti do de se so li ci tar
so lu ção me nos ve xa tó ria para o co mí cio mar ca do para aque le dia.

Há pou cas se ma nas, Se nho res, a Tri bu na Po pu lar foi apre en di -
da, ar bi trá ria, vi o len ta, ile gal men te, numa qu in ta-fe i ra (não pos so di zer o 
dia cer to), nas ban cas dos jor na le i ros.

Pro cu rei ter uma au diên cia com o Mi nis tro da Jus ti ça, mas
S. Exª, o di ta dor mi rim des te pre si den ci a lis mo, se tor nou tam bém ina -
ces sí vel; re sol veu não re ce ber um se na dor da Re pú bli ca. Nes sa mes ma
tar de, di ri gi-me ao Sr. Pre si den te des ta Assem bléia, Se na dor Melo Vi a na, 
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e pedi a S. Exª que con se guis se uma au diên cia com o Sr. Mi nis tro da
Jus ti ça. S. Exª, como li be ral, como de mo cra ta que é, con cor dou em que
era inad mis sí vel, re al men te, que a au diên cia de i xas se de ser ob ti da.

No dia se guin te, às 4 ho ras da tar de, S. Exª ain da não ti nha
con se gui do a au diên cia que, na ver da de, não foi al can ça da, e a Tri bu na
con ti nu ou a ser apre en di da nes sa sex ta-fe i ra.

Assim, um mi nis tro da Jus ti ça, um di ta dor mi rim, um di ta dor
des se pre si den ci a lis mo, mos tra-se ina ces sí vel aos par ti dos po lí ti cos, aos
seus di ri gen tes e aos re pre sen tan tes do povo no Par la men to.

Não se tra ta de de fe i tos sim ples men te hu ma nos, nem do Sr.
Car los Luz, que é mais ou me nos de mo cra ta: é o pró prio po der que ele
exer ce, a pró pria for ma de go ver no; é esse pre si den ci a lis mo di ta to ri al
que cria essa men ta li da de nos ho mens que es tão no Exe cu ti vo para que
eles se con si de rem um po der ab so lu to, aci ma da Na ção, aci ma de to dos
os ou tros po de res, ca pa zes de fa zer o que bem en ten dem.

Sr. Nes tor Du ar te – A re cu sa do Sr. Mi nis tro em re ce ber V. Exª
é até uma ho me na gem pres ta da ao no bre ora dor. O Sr. Mi nis tro viu a
di fi cul da de em que es ta ria para ex pli car, pe ran te V. Exª, um ato fun da -
mentalmen te ile gal – aque le que ser viu de pre tex to para a re cla ma -
ção que V. Exª apre sen tou.

SR. CARLOS PRESTES – Mu i to obri ga do a V. Exª.
Se o Pre si den ci a lis mo em nos sa Pá tria foi sem pre uma di ta du ra,

agora o pro je to que temos em mãos agra va-a ain da mais, e os Po de res,
nas mãos do pre si den te da Re pú bli ca, são os mes mos das Cons ti tu i ções
an te ri o res, mas au men ta dos. É o veto; o veto com di fi cul da des enor mes 
para ser re je i ta do pelo Par la men to. É a in ter ven ção nos Esta dos, tam -
bém en tre gue, em boa par te, ao pre si den te da Re pú bli ca, en car re ga do
de no me ar, li vre men te, os in ter ven to res. É a no me a ção dos Mi nis tros
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos Tri bu na is de Re cur sos; são dois ju í -
zes da Jus ti ça ele i to ral, são to dos os car gos pú bli cos.

Te mos ain da o art. 174 sub me ten do com ple ta men te as for ças
ar ma das ao pre si den te da Re pú bli ca, úni co in di ca do para no me ar
co man dan te e mo vi men tá-las como bem en ten der.
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Ain da o pre si den te da Re pú bli ca, se gun do o dis pos to no tí tu lo
VII da nos sa Cons ti tu i ção, em ple na paz, pode des lo car as ma i o res uni da -
des mi li ta res, di vi sões, de um lado para ou tro, quan do bem en ten der.

Cabe ao pre si den te da Re pú bli ca a di re ção po lí ti ca da guer ra e 
mais a es co lha dos co man dan tes, che fes das for ças em ope ra ções e não
ao Par la men to.

O art. 202, que lhe per mi te de cre tar o es ta do de sí tio em caso 
de guer ra, é re for ça do pelo art. 203 de ter mi nan do que, no in ter va lo das
ses sões le gis la ti vas, será de com pe tên cia ex clu si va do pre si den te da
Re pú bli ca a de cre ta ção ou pror ro ga ção do es ta do de sí tio, ob ser va dos
os pre ce i tos do ar ti go an te ri or.

É o es ta do de sí tio pre ven ti vo.
Diz-se que os es for ços por se ob ter o es ta do de guer ra fo ram

anu la dos, mas, na ver da de, o que está aqui re gis tra do é o mes mo es ta do
de guer ra, po rém, sem essa de no mi na ção.

Foi essa uma das ma i o res con ces sões a que, cer ta men te, se
re fe riu des ta tri bu na, on tem, o ilus tre lí der da União De mo crá ti ca Na ci o -
nal, cujo nome pro nun cio com o ma i or res pe i to e con si de ra ção: o Sr.
Otá vio Man ga be i ra.

Por es ses mo ti vos, fu gin do a qual quer dis cus são teó ri ca, ou a
qual quer ana lo gia his tó ri ca  por que não cre mos que es sas ana lo gi as pos -
sam ser vir para al gu ma co i sa, acre di ta mos que, sem dú vi da, pre ci sa mos
sair des se re gi me pre si den ci a lis ta e pro cu rar ou tro in te i ra men te novo,
seja par la men ta ris ta, como pro põe o no bre co le ga Sr. Raul Pila, seja por
qual quer for ma in ter me diá ria, um pas so, se quer, para di an te, de ma ne i ra 
que à Assem bléia, ao Po der Le gis la ti vo, a esta Re pre sen ta ção onde es tão 
os par ti dos po lí ti cos que re ce be ram vo tos do povo, ca i ba o po der su pe -
ri or ou, pelo me nos, igual, em con di ções de con tro lar a pre si dên cia da
Re pú bli ca, numa pa la vra, o Exe cu ti vo.

A no me a ção de Mi nis tros e o po der de des ti tuí-los deve ser
pre vis ta na Cons ti tu i ção, num de seus ar ti gos, de for ma que o Po der Exe -
cu ti vo seja exer ci do pelo pre si den te da Re pú bli ca e seus Mi nis tros, de
ma ne i ra que es tes se jam tão res pon sá ve is quan to aque le. Assim au men -
ta-se o nú me ro de res pon sá ve is pe los de sa ti nos do po der uni pes so al.

Sr. Nes tor Du ar te – Apo i a do.
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SR. CARLOS PRESTES – Se nho res, a ver da de é que a su ces -
são pre si den ci al tem sido, em nos sa Pá tria, prin ci pal men te de po is da
pri me i ra gran de guer ra mun di al, uma su ces são de cho ques vi o len tos
que, se al gu mas ve zes não che ga ram ao der ra ma men to de san gue, es ti -
ve ram mu i to per to dis so. Por quê? Por que o pre si den ci a lis mo, con cen -
tran do o po der nas mãos de um ho mem, que é o po der su pe ri or a to dos 
os ou tros po de res, tor na o as sal to a esse po der in dis pen sá vel a to das as
cor ren tes po lí ti cas que ten ci o nam go ver nar.

Qual foi a prá ti ca do pre si den ci a lis mo em nos so país? A prá ti -
ca da vida po lí ti ca tem sido aqui a for ma ção de par ti dos para o mo men -
to das ele i ções.

Os gru pa men tos po lí ti cos, que de se jam o po der, en tram em
com bi na ções com o apo io do go ver nan te ou em opo si ção a este. Em
vez de par ti dos po lí ti cos, tor nam-se agru pa men tos para ele i ções. Aque -
les que es tão no po der são ca pa zes de tudo con tra ou tros que de se jam o 
po der.

O que acon te ce é, uma vez pas sa das as ele i ções, es ses agru pa -
men tos, cris ta li za dos para esse fim, en tram em de com po si ção e dá-se
nova cris ta li za ção, que só age na pers pec ti va de fu tu ras ele i ções.

Como mu i to bem diz Batl le, ao as su mir o pre si den te da
Re pú bli ca o seu pos to, já se está pen san do em seu subs ti tu to, para, em
tor no do seu nome – não de pro gra mas ou de in te res ses na ci o na is  –,
fa zer-se nova cris ta li za ção de for ças a fim de con se guir o as sal to ao
po der, por bem ou por mal, nas pró xi mas ele i ções.

Esse tem sido o sen ti do da vida po lí ti ca no re gi me pre si den ci al
em nos sa Pá tria.

Além dis so, se o Po der está con cen tra do nas mãos de um
ho mem, se tudo de pen de dele, as pró pri as com bi na ções po lí ti cas
to mam ca rá ter pes so al; não são com bi na ções po lí ti cas de par ti dos po lí ti -
cos, mas com bi na ções pes so a is, em ge ral se cre tas, por que não po dem
de i xar de ser as sim. Não cri ti ca mos essa ori en ta ção. Po lí ti ca é, sem dú vi da,
a pro cu ra do ter mo mé dio, fa zen do con ces sões. Se cada um de nós qui -
ser ser in tran si gen te na de fe sa de seus pro gra mas, na tu ral men te não se -
ria pos sí vel apro xi ma ção po lí ti ca al gu ma. Lu ta mos por fren tes úni cas,
por acor dos. Acha mos que um acor do é pos sí vel na ati vi da de e na vida
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po lí ti ca de qual quer povo. O acor do, no re gi me pre si den ci a lis ta, po rém,
é, em ge ral, se cre to, fe i to en tre ho mens, com o be ne plá ci to de um que é
o su pe ri or, o su pre mo: o pre si den te da Re pú bli ca, en quan to no par la -
men ta ris mo os acor dos de vem ser fe i tos à luz do dia, por que a pró pria
ati vi da de par la men tar obri ga a que es sas aco mo da ções se pro ces sem à
vis ta do au di tó rio, do povo, da na ção, en fim, sa in do-se dos cam ba la -
chos, das com bi na ções mais ou me nos ho nes tas, ou não, po rém sem pre
pes so a is e se cre tas, para os ver da de i ros acor dos po lí ti cos.

Além dis so, no par la men ta ris mo, mais fa cil men te o go ver no
es ta rá em li ga ção com to dos os par ti dos po lí ti cos e será, de fato, uma
re pre sen ta ção da na ção mais do que re pre sen ta ção de um par ti do. Isso
se tor na tan to mais gra ve nos pa í ses, como o nos so, semi-co lo ni a is, que
vi vem sob a pres são dos ban que i ros e das gran des em pre sas es tran ge i ras.

Se ana li sar mos com aten ção o que fo ram as lu tas pre si den ci a is,
prin ci pal men te de po is da pri me i ra guer ra mun di al, va mos en con trar por 
trás da que les gru pos que lu ta vam, um no po der e ou tro na opo si ção, os
dois im pe ri a lis mos mais for tes – o in glês e o ian que – li ga dos aos ban -
que i ros dos res pec ti vos pa í ses.

No par la men ta ris mo – é ver da de – tal po de ria ve ri fi car-se,
mas es ses gru pos se per de ri am num con jun to nu me ro so de ho mens,
onde se en con tram di ver sas cor ren tes po lí ti cas, cu jas com bi na ções
de vem ser fe i tas à luz do dia e à vis ta de toda a Na ção. (Mu i to bem! Mu i to
bem! Pal mas.)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protesto contra sucessivos indeferimentos

(Dis cur so pro nun ci a do na 146ª  Ses são da Assem bléia 
Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 23,
27-8-46, pp. 37-42.)

SR. CARLOS PRESTES – (Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, la -
men to to mar a aten ção de V. Exª para tra tar de ques tão se me lhan te
àque la que on tem – por mais cor te ses que fos sem mi nhas pa la vras –
tan to ir ri ta ção ca u sou à V. Exª.

Apre sen ta mos nu me ro sas emen das, Sr. Pre si den te, ao pro je to 
de Cons ti tu i ção. Essas emen das, na qua se to ta li da de – para não di zer na
to ta li da de –, não fo ram em ab so lu to to ma das em apre ço pela Co mis são. 
Pos te ri or men te, das inú me ras emen das que ofe re cem, se le ci o namos as
que jul ga mos in dis pen sá ve is por se re fe ri rem a as sun tos do nos so pro -
gra ma po lí ti co.

So mos, aqui, um Par ti do; aqui es ta mos como re pre sen tan tes
do povo, ele i tos com de ter mi na do pro gra ma. Te mos, por tan to, não só o 
di re i to, mas o de ver de de fen der nes ta Casa pon tos do pro gra ma em vir -
tu de do qual vi e mos, pelo voto do povo, a esta Casa.

Pos te ri or men te so li ci ta mos des ta que das emen das re du zin -
do-os ao mí ni mo in dis pen sá vel. Infe liz men te, a par tir do Tí tu lo III e,
prin ci pal men te ago ra, o Tí tu lo IV, fo mos sur pre en di dos com su ces si vos



in de fe ri men tos. Foi o que su ce deu ain da on tem, com emen da im por tan -
te, qual a do voto para os anal fa be tos, sol da dos e ma ri nhe i ros. De fen deu 
V. Exª, Sr. Pre si den te, o pon to de vis ta da Mesa de que o anal fa be to não 
deve vo tar. No en tan to, tra ta va-se tam bém dos sol da dos e ma ri nhe i ros e 
ig no ra mos o cri té rio por que a Casa não de ve ria dis cu tir tal as sun to.

De cla ra V. Exª, ago ra, que está en cer ra da dis cus são des te
Ca pí tu lo II. Isto quer di zer que V. Exª in de fe riu o des ta que de nu me ro sas 
emen das por nós so li ci tadas. Assim, por exem plo, o que se re fe re à
Emen da nº 3.058, para a qual so li ci ta mos a aten ção de Vos sa Exce lên -
cia, e ou tras mais.

Pe di mos, por isso, a V. Exª, Se nhor Pre si den te, o re e xa me do
as sun to con cer nen te às Emen das nos 3.058, 3.118 e 3.127.

A Emen da nº 3.058 pro por ci o na rá as pec to bas tan te de mo crá -
ti co à nos sa Cons ti tu i ção. Pro põe se acres cen te um nú me ro ao art. 141
do atu al pro je to, cor res pon den te ao art. 159 do pri mi ti vo, nes tes ter mos:

“É ga ran ti do o di re i to de asi lo a to dos quan tos so fram,
nos pa í ses em que re si dem, li mi ta ções em sua li ber da de, por
de fen de rem a ca u sa da de mo cra cia ou por suas ati vi da des
ci en tí fi cas ou cul tu ra is.”
Mu i tos de nós, hoje, mem bros des ta Casa, já es ti ve mos asi la -

dos em pa í ses ir mãos, e sa be mos o que isso sig ni fi ca. Há pou cos dias,
re per cu tiu nes ta Assem bléia a de fe sa fe i ta pela Asso ci a ção Bra si le i ra de
Impren sa do di re i to de asi lo. Na opor tu ni da de, tra ta-se de jor na lis ta pa -
ra gua io que se ten ta va ex pul são de nos sa pá tria. Se fos se para sua ter ra,
po de ria, pelo me nos, ir para um cam po de con cen tra ção.

Pre ten de mos se con sig ne na Cons ti tu i ção o di re i to de asi lo. 
No en tan to, o des ta que des sa emen da foi in de fe ri do. Igno ra mos o mo ti -
vo por que V. Exª as sim pro ce deu. Não sa be mos qual te nha sido o cri té -
rio de V. Exª.

A ou tra Emen da nº 3.117:
“Todo ci da dão tem o di re i to de re sis tir às vi o lên ci as de

suas li ber da des e di re i tos,  as se gu ra dos na Cons ti tu i ção e nas
leis or di ná ri as.” 
Como se vê, é tam bém pre ce i to de cu nho emi nen te men te

de mo crá ti co.
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A Emen da nº 3.118 su ge re se re di ja o pa rá gra fo 15 do art.
119 do atu al pro je to, cor res pon den te ao pa rá gra fo 11 do art. 141 do
an te ri or, da se guin te for ma:

“A to dos é lí ci to re u nir-se ou des fi lar, sem ar mas, não
po den do a Po lí cia com pa re cer se não para man ter a or dem e
ga ran tir esse di re i to.”
Ain da ago ra, Sr. Pre si den te, es ta mos com o di re i to de re u nião 

cas sa do. O Par ti do Co mu nis ta não con se gue fa zer se quer um co mí cio.
No en tan to, o di re i to do co mí cio e do des fi le é re co nhe ci do em qual -
quer de mo cra cia. De se ja mos que o pre ce i to fi que as se gu ra do de ma ne i ra
ta xa ti va e ca te gó ri ca, de modo que ne nhu ma au to ri da de ar bi trá ria, como 
os atu a is Che fes de Po lí cia e Mi nis tro da Jus ti ça, pos sa cas sar esse di re i to
do povo. É o que ple i te a mos, me di an te esta mo di fi ca ção de re da ção do
Pa rá gra fo 11 do Arti go nº 141.

Fi nal men te, a Emen da nº 3.127:
“É in vi o lá vel a li ber da de de cons ciên cia e de cren ça, ga ran -

ti do o li vre exer cí cio dos cul tos re li gi o sos. As as so ci a ções re li gi o -
sas ad qui rem per so na li da de ju rí di ca na for ma da lei ci vil.”
São as qua tro emen das para as qua is so li ci ta mos a aten ção de

V. Exª, Sr. Pre si den te, e, se pos sí vel, o re e xa me do as sun to, pois, a nos so 
ver, a ma té ria com por ta ques tões mu i to im por tan tes, me re ce do ras de
es tu do, por al guns mi nu tos ain da, da par te da Assem bléia, por mais
an si o sos que es te ja mos em pro mul gar a Cons ti tu i ção. (Mu i to bem!)

SR. PRESIDENTE – Infor mo ao no bre Re pre sen tan te que à 
Emen da nº 3.127 foi ne ga do des ta que por que seus ter mos, com pe que na 
al te ra ção, es tão con ti dos no pro je to. S. Exª o Sr. Se nador Car los Pres tes
não res trin giu a li ber da de de cul tos re li gi o sos, ao pas so que o pro je to o
fez, ape nas com a res sal va – des de que não con tra rie a or dem pú bli ca e
os bons cos tu mes. E que os bons cos tu mes e a or dem pú bli ca bra si le i -
ros não po de ri am, por exem plo, per mi tir, em nos so ter ri tó rio, li vre
exer cí cio de uma re li gião que se pro fes se na Índia e em ou tros pa í ses de
edu ca ção e cul tu ra pri mi ti va, ad mi tin do a mul ti pli ci da de de es po sas.

Não pos so com pre en der a ati tu de da emen da de S. Exª, por -
que, di an te des se tex to, se po de ria es ta be le cer no Bra sil, di ga mos, o
nu dis mo que re pug na a cons ciên cia na ci o nal.
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So bre o di re i to de asi lo dis se:

“Nego, por ser o re gi me uni ver sal e pra ti ca do no Bra sil,
onde a ex tra di ção é sem pre exa mi na da pelo Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, que a de ne ga quan do se tra ta de cri mes po lí ti cos.”

O asi lo, por tan to, já exis te, con so an te a nos sa le gis la ção e
ju ris pru dên cia.

Qu an to à Emen da nº 3.118, pre fe ri o pro je to, por que este
con fe re o di re i to de re u nião, sem pre vê os des fi les.

A au to ri da de não pode, no des fi le, man ter as ga ran ti as que,
em da dos mo men tos , exi gem cer tos ci da dãos.

Ora, mu i tas ve zes ve mos, nes sas re u niões, de ter mi na das pes -
so as obri ga rem ou tras a ti rar o cha péu, di zen do-lhes im pro pé ri os, po -
den do a po lí cia fis ca li zar sem ar mas tais co mí ci os. Daí a ra zão por que
pre fe ri o pro je to. São es tas as li ber da des as se gu ra das.

O Sr. Re pre sen tan te do Par ti do Co mu nis ta, pelo qual te nho o 
mes mo apre ço que voto a to dos os ou tros, re que reu des ta que de cer to
nú me ro de emen das. Das tre ze tra zi das a ple ná rio, con ce di des ta que
para cin co. S. Exª me fará a jus ti ça de não en ten der que agi mo vi do por
in te res ses pes so a is; te ria o má xi mo pra zer em aten dê-lo; é esse o meu
de se jo.

Entre tan to, se a Casa nis so con sen tir, ab di ca rei do meu exa us -
ti vo tra ba lho de exa mi nar emen da por emen da, não lhes ne gan do des -
ta que sem mo ti vo sé rio, pela con si de ra ção que devo a to dos os Srs.
Re pre sen tan tes, con si de ra ção cujo li mi te é a mi nha cons ciên cia, o meu
modo de en ten der as co i sas.

A Assem bléia tem, de fato, o di re i to de me cas sar amis to sa -
men te esta fa cul da de, e eu lhe fi ca ria mu i to gra to se to mas se a de li be ra -
ção de dis cu tir to dos os des ta ques, tor nan do, como en ten do que de ve ria 
ser, mais am pla a dis cus são.

SR. CARLOS PRESTES (Pela or dem.)∗ – Sr. Pre si den te, agra -
de ço a de fe rên cia e os ar gu men tos por V. Exª apre sen ta dos quan to ao
in de fe ri men to dos nos sos pe di dos de des ta que.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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La men ta mos pro fun da men te que o Re gi men to as se gu re essa
de ci são con clu si va a V. Exª, que, to man do-as a seu cri té rio, não faz mais 
que cum pri-lo. É ló gi co, cla ro; e V. Exª sabe o pres tí gio que des fru ta
nes ta Casa, o quan to aca ta mos as de li be ra ções da Mesa. Será mu i to di fí cil
a Assem bléia de i xar de apo iá-las; a nós pró pri os é mu i to de sa gra dá vel
as su mir qual quer ati tu de con tra es sas re so lu ções, pro tes tan do ou to man do
ini ci a ti va nes se sen ti do.

Em tais con di ções, em vez de, como su ge riu V. Exª, ape lar
para o Ple ná rio da de ci são on tem pro fe ri da con tra o des ta que da nos sa
emen da re la ti va ao voto dos anal fa be tos e sol da dos, so li ci ta mos de V. Exª, 
ain da uma vez, o re e xa me, prin ci pal men te da de nú me ro 3.058, que tra ta 
de as sun to mu i to sé rio e a qual jul ga mos ter a Assem bléia in te res se em
exa mi nar.

Re pi to: a Casa, Sr. Pre si den te, ne nhum in te res se tem em con -
tra ri ar o des pa cho de V. Exª, an tes de se ja apo iá-lo; por essa ra zão so li ci -
ta mos o re e xa me da Emen da nº 3.058. (Mu i to bem!)

SR. PRESIDENTE – Vou de mons trar o de se jo, que é sem -
pre meu, de aten der a to dos os no bres com pa nhe i ros da Assem bléia,
cu jas pro vas de apre ço são tan tas que ja ma is a mi nha gra ti dão as po de -
ria pa gar.

Di an te dis to, está anun ci a do o des ta que da Emen da nº
3.058, as sim re di gi do:

“Re que re mos des ta que para a Emen da Adi ti va nº 3.058.
Acres cen tar ao Tí tu lo IV, onde con vi er:
É ga ran ti do o di re i to de asi lo a to dos quan tos so fram (nos

pa í ses em que re si dem) li mi ta ções em sua li ber da de por de fen de rem a
ca u sa da de mo cra cia ou por suas ati vi da des ci en tí fi cas ou cul tu ra is.”

1º sig na tá rio: De pu ta do Jor ge Ama do.
Sala das Ses sões, 23 de agos to de 1946. – Car los Pres tes.

SR. JORGE AMADO – Sr. Pre si den te, an tes de tudo, de se jo
agra de cer a V. Exª o de fe ri men to ao pe di do de des ta que da nos sa ban -
ca da para a Emen da nº 3.058. No va men te pro vou V. Exª o seu alto es -
pí ri to li be ral, co lo can do-se uma vez mais à al tu ra da Pre si dên cia des ta
Casa.
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Se fi ze mos tan ta ques tão em que fos se dis cu ti do o ar ti go pelo 
ple ná rio, é, Sr. Pre si den te, por que o re pu ta mos da ma i or im por tân cia
para a Cons ti tu i ção que es ta mos vo tan do, na qual, a nos so ver, deve
cons tar ar ti go ga ran ti dor do di re i to de asi lo a to dos os per se gui dos, seja
por de fen de rem a de mo cra cia em seus pa í ses, seja por suas ati vi da des
ci en tí fi cas ou cul tu ra is.

Não há mu i to o ilus tre lí der da União De mo crá ti ca Na ci o nal,
o De pu ta do Otá vio Man ga be i ra, em dis cur so dou tri ná rio aqui pro fe ri do,
re fe ria-se à ne ces si da de de se de fen der in ter na ci o nal men te a de mo cra cia
con tra as for ças da re a ção e do fas cis mo, que ain da ten tam li mi tar-lhe os 
mo vi men tos e de tur par-lhe o am plo sen ti do que dá dig ni da de à exis tên -
cia hu ma na.

Vi ve mos na Amé ri ca La ti na, onde se re gis tram fa cil men te
con vul sões de or dem po lí ti ca; onde, com ta ma nha fa ci li da de, bro tam as
di ta du ras es ma ga do ras de di re i to e li ber da des e que le vam aos cár ce res,
à per se gui ção, à vida di fí cil os mais ilus tres ho mens, de mo cra tas os mais
de no da dos e, tam bém, quan tas ve zes, au to res de obras de ciên cia ou de
li te ra tu ra, obras que, por um ou ou tro mo ti vo, de sa gra dam aos di ta do res.
Bas ta ria o exem plo do pró prio Bra sil. Qu an tos de nós, hoje, nes ta
Assem bléia, não es ti ve mos on tem asi la dos, ga ran ti dos por ar ti gos igua is
a este, in ser tos em Cons ti tu i ção de pa í ses da Eu ro pa ou da Amé ri ca La -
ti na? Se ria lon ga a lis ta se fôs se mos re lem brar to dos es ses no mes: mas
ci ta rei um, ape nas um, o do pró prio Sr. De pu ta do Otá vio Man ga be i ra,
que, du ran te lon go tem po se be ne fi ci ou des se di re i to de asi lo, quer na
Eu ro pa, quer nos Esta dos Uni dos. Em 1932, mu i tos fo ram os ho mens
que bus ca ram e en con tra ram nes se di re i to de asi lo a ga ran tia para uma
exis tên cia de mo crá ti ca em ou tros pa í ses.

Sr. Café Fi lho – O Bra sil é sig na tá rio da Con fe rên cia de Ha va na, 
em que se as se gu ra o di re i to de asi lo. E devo di zer a V. Exª que eu,
como De pu ta do, tive de va ler-me dos ter mos des sa con ven ção para pe dir 
ao go ver no ar gen ti no asi lo em sua em ba i xa da. Por tan to, es tou de acor do 
com a emen da que V. Exª de fen de.

SR. JORGE AMADO – Mu i to obri ga do pelo apar te.
V. Exª teve de re cor rer a esse di re i to e lem bra que o Bra sil é

sig na tá rio da Con fe rên cia de Ha va na. O que im por ta, po rém, é o se -
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guin te: em ge ral, não bas ta a as si na tu ra do Bra sil num tra ta do in ter na -
ci o nal para que as au to ri da des bra si le i ras ga ran tam a exis tên cia do di re i to
nele es ta tu í do. Esta mos mu i to mais cer tos de que ele será ga ran ti do se
cons tar do tex to cons ti tu ci o nal.

O Se na dor Car los Pres tes, ain da há pou co, quan do de fen dia o 
des ta que des ta emen da, lem brou o caso do jor na lis ta Mar cos Ze i da, que, 
ape sar da exis tên cia da as si na tu ra do Bra sil na Con ven ção de Ha va na, a
que se re fe riu o De pu ta do Café Fi lho, es te ve na imi nên cia de ser ex pul so
do ter ri tó rio bra si le i ro e en tre gue às au to ri da des da en tão di ta du ra do
Pa ra guai. E foi ne ces sá rio que a Assem bléia Cons ti tu in te se mo bi li zas se, 
por meio de um te le gra ma que con tou com as as si na tu ras de de pu ta dos
e se na do res de to dos os par ti dos, en vi a do ao Sr. Mi nis tro da Jus ti ça,
para que o asi lo que lhe fos se con ce di do, não como um di re i to, mas
qua se como um ob sé quio pres ta do pelo Sr. Mi nis tro aos Re pre sen tan tes 
que o so li ci ta vam.

O que de se ja mos, Sr. Pre si den te, é que o ar ti go cons te do tex to 
de nos sa Cons ti tu i ção, para que, ama nhã, qua ndo pro cu ra rem re fú gio
em nos sa pá tria de mo cra tas que ti ve rem a sua li ber da de e os seus di re i -
tos vi o la dos em seu país e es cri to res e ar tis tas per se gui dos em sua pró -
pria ter ra, a nos sa Car ta lhes as se gu re o di re i to a uma vida li vre em nos -
so ter ri tó rio.

Sr. Aman do Fon tes – Entre tan to, os no bres co le gas de Vos sa
Exce lên cia, da ban ca da co mu nis ta, tem pro tes ta do aqui para que não
ve nham ao Bra sil os po lo ne ses cha ma dos do Ge ne ral Anders, os qua is
re pu to de mo cra tas le gí ti mos.

SR. JORGE AMADO – Não vou dis cu tir com V. Exª...

Sr. Aman do Fon tes – Estou ape nas acen tu an do a con tra di ção.

SR. JORGE AMADO – ... se são ou não de mo cra tas os po lo -
ne ses de Anders. A meu ver, são fas cis tas.

No en tan to, V. Exª, vo tan do pelo di re i to de asi lo, fi ca rá li vre
para lu tar, ama nhã, pela en tra da dos exér ci tos de Anders em nos so país.

Sr. Aman do Fon tes – Não será pela en tra da de exér ci tos, mas
de po lo ne ses de mo cra tas.
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Sr. Ali o mar Ba le e i ro – A pro po si ção, bri lhan te men te de fen di da
por V. Exª, en con tra  o me lhor apo io na pró pria tra di ção na ci o nal, so -
men te in ter rom pi da nos úl ti mos anos, quan do se im plan tou a di ta du ra.
Sem pre foi as sim no Bra sil.

SR. JORGE AMADO – Mu i to obri ga do a V. Exª.
Sr. Pre si den te, para que seja apro va da a re da ção de um ar ti go

a acres cen tar ao Tí tu lo IV, ga ran tin do o di re i to de asi lo, é que subi à tri -
bu na a fim de so li ci tar a aten ção da Casa.

Sr. Gur gel do Ama ral  – O § 32 do art. 141 diz o se guin te:
“Não será con ce di da a ex tra di ção por cri me po lí ti co, ou de opi nião, de
sú di to es tran ge i ro.”

Per gun to a V. Exª: Não será pre ci sa men te o mes mo caso?
Ape nas de se jo-me es cla re cer, por que es tou de acor do com V. Exª.

SR. JORGE AMADO – Vou ex pli car a V. Exª.

Sr. To le do Piza – O asi lo é para quem vem de fora.

SR. JORGE AMADO – Peço ao no bre co le ga, Sr. Gur gel do
Ama ral, que tome nota do exem plo que vou ci tar:

Há, ama nhã, uma re vo lu ção num país sul-ame ri ca no qual -
quer – o Pa ra guai, por exem plo. Se um ci da dão pa ra gua io, de mo cra ta,
con se gue che gar ao Bra sil e, de po is, o Go ver no do Pa ra guai so li ci ta
sua ex tra di ção, en tão es ta rá de fen di do. Mas se es ti ver as se gu ra do o di -
re i to de asi lo, e este ci da dão pa ra gua io pro cu ra a Emba i xa da bra si le i ra
de Assun ção, nos sa Emba i xa da tem obri ga ção de o asi lar e ele es ta rá
des de logo ga ran ti do. Pelo ar ti go 141, § 32, ele não o es ta ria. Pres ta do
este es cla re ci men to, pen so con tar com o voto de V. Exª à nos sa
emen da.

Sr. Pre si den te, te nho a im pres são de que esta emen da é da -
que las que me re ce rão a sim pa tia de toda a Casa que, por cer to, não lhe 
irá ne gar o seu apo io. Jul go que a emen da é des tas que não re fle tem
ne nhum es pí ri to par ti dá rio; é das que re fle tem tão so men te am plo
amor à de mo cra cia, in te res se de que a nos sa Cons ti tu i ção fi que mar -
ca da com um es pí ri to que pos so cha mar uni ver sal. (Mu i to bem! Mu i to
bem! Pal mas.)
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SR. MARIO MASAGÃO∗ (Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, a
emen da que aca ba de ser de fen di da pelo no bre De pu ta do que me pre ce -
deu na tri bu na é adi ti va, e pro põe que na Cons ti tu i ção se aco lha o di re i to
de asi lo, para os que, nos pa í ses em que re si dem, so fre rem:

li mi ta ções em sua li ber da de por de fen de rem a ca u sa da
de mo cra cia ou por suas ati vi da des ci en tí fi cas ou cul tu ra is.

São, por tan to, duas as hi pó te ses: uma, a de ser con si de ra do o
in di ví duo, no país em que re si de, cri mi no so, por de fen der cer ta po lí ti ca;
ou tra, a de ser per se gui do por exer cer de ter mi na da ati vi da de ci en tí fi ca
ou cul tu ral. É o cha ma do cri me de opi nião. Con se qüen te men te, as hi pó -
te ses pre vis tas no tex to são: cri me po lí ti co e de li to de opi nião.

Ora, o pro je to já con sa grou, e o ple ná rio já vo tou, o se guin te
prin cí pio:

“Art. 141. § 32. Não será con ce di da a ex tra di ção, por
cri me po lí ti co ou de opi nião, de sú di to es tran ge i ro e, em caso
ne nhum, a de bra si le i ro.”
Por con se guin te, o ob je ti vo do au tor da emen da está as se gu -

ra do no pró prio tex to da Cons ti tu i ção que vo ta mos. Não po den do,
nes ses ca sos, ha ver ex tra di ção, está do mes mo pas so as se gu ra do o asi lo.

A hi pó te se a que o au tor alu diu de que, não es tan do de cla ra do
na Cons ti tu i ção o di re i to de asi lo, não ha ve ria a pos si bi li da de de um es tran -
ge i ro o ob ter na Emba i xa da do Bra sil num país es tra nho não está con ti da
no tex to do § 32, que aca bei de ler; mas tam bém é cer to que ela se re gu la
pelo Di re i to Inter na ci o nal Pú bli co, e não pelo Di re i to Cons ti tu ci o nal. Não
há ra zão, por tan to, para que fi gu re no tex to que es ta mos vo tan do.

Por este mo ti vo, pen so que a emen da deve ser re je i ta da. (Mu i to
bem! Mu i to bem! Pal mas.)

SR. JORGE AMADO (Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, re que i ro a
V. Exª que pro ce da à vo ta ção da emen da, em duas par tes: a pri me i ra será:

“É ga ran ti do o di re i to de asi lo a to dos quan tos so fram
li mi ta ções em sua li ber da de por de fen de rem a ca u sa da de mo -
cra cia ou por suas ati vi da des ci en tí fi cas ou cul tu ra is.”

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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E logo de po is:
“... nos pa í ses em que re si dam...”

SR. PRESIDENTE – Vou pro ce der à vo ta ção da emen da,
em duas par tes, con for me pe di do de seu au tor.

A pri me i ra par te é a se guin te:
“É ga ran ti do o di re i to de asi lo a to dos quan tos so fram

li mi ta ções em sua li ber da de por de fen de rem a ca u sa da de mo -
cra cia ou por suas ati vi da des ci en tí fi cas ou cul tu ra is.”
Os se nho res que a apro vam que i ram le van tar-se. (Pa u sa.)
Está re je i ta da.
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1.2 – EMENDAS E DESTAQUES



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

Nº 2.280

Su pri mir o art. 6º e seus pa rá gra fos e subs ti tu ir no Tí tu lo II
os Ca pí tu los II, III e IV ( art. 7º e art. 111) pelo se guin te ca pí tu lo:

 PODER SUPREMO DO ESTADO

ART. A Assem bléia Na ci o nal é ele i ta pelo povo e
exer ce o Po der Su pre mo da Na ção.

Art. O Po der Le gis la ti vo da União será exer ci do ex clu si va -
men te pela As sem bléia Na ci o nal.

Art. A Assem bléia Na ci o nal se com põe de de pu ta dos, ele i tos
por su frá gio uni ver sal pelo voto, di re to, igual e se cre to, na pro por ção de um 
de pu ta do para 25.000 ele i to res, por Esta do, Ter ri tó rio e Dis tri to Fe de ral. 

Art. O man da to de de pu ta do du ra rá qua tro anos.
Art. A Assem bléia Na ci o nal se re u ni rá na Ca pi tal Fe de ral,

in de pen den te men te de con vo ca ção, a 3 de maio de cada ano, e fun ci o -
na rá oito me ses da data da aber tu ra, po den do ser pror ro ga da a ses são,
adi a da ou con vo ca da ex tra or di na ri a men te, por ini ci a ti va pró pria.

Art. De dois em dois anos, a Assem bléia Na ci o nal ele ge rá um 
Con se lho Le gis la ti vo, com pos to de um Pre si den te, dois Vice-Pre si den tes,



três se cre tá ri os e mais trin ta e um mem bros, ten do nele re pre sen ta ção
obri ga tó ria e na me di da do pos sí vel pro por ci o nal to dos os par ti dos po lí -
ti cos nela re pre sen ta dos.

Art. O Con se lho ele ge rá, den tre os seus mem bros, uma
Co mis são Exe cu ti va que fun ci o na rá per ma nen te men te como ór gão
exe cu ti vo.

Art. A Co mis são Exe cu ti va é com pos ta de um pre si den te da
Re pú bli ca e dos se guin tes mi nis tros: do Exér ci to; da Ma ri nha; da Ae ro -
náu ti ca; do Exte ri or; da Fa zen da; da Vi a ção; do Co mér cio e Indústria;
da Agri cul tu ra; da Edu ca ção; da Sa ú de; do Tra ba lho; to dos res pon sá ve is 
pe los seus atos pe ran te a Assem bléia Na ci o nal.

Art. Os De pu ta dos, des de que fo rem pro cla ma dos ele i tos até
a nova ele i ção, não po de rão ser pre sos nem pro ces sa dos sem pré via
li cen ça da Assem bléia Na ci o nal.

Art. Os De pu ta dos são in vi o lá ve is por suas opi niões, pa la vras 
e vo tos.

Art. O man da to le gis la ti vo é in com pa tí vel  com o exer cí cio de 
qual quer fun ção pú bli ca (ou par ti cu lar), não po den do o de pu ta do ce le -
brar con tra tos de qual quer na tu re za com os Go ver nos da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os, dos Mu ni cí pi os; com em -
pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos como tam bém a qual quer
trus te ou mo no pó lio.

Art. Os man da tá ri os do povo são obri ga dos a fa zer de cla ra -
ções de bens an tes de as su mir o exer cí cio do man da to.

Art. A Assem bléia Na ci o nal cri a rá Co mis sões de Inqué ri to
para apu rar res pon sa bi li da des de seus mem bros, sem pre que o re que re -
rem 2/3 dos de pu ta dos.

Art. Com pe te ao Con se lho Le gis la ti vo as atri bu i ções da
Assem bléia  du ran te os in ter va los das suas ses sões e será res pon sá vel
pe ran te ela pe los seus atos.

Art. Com pe te à Co mis são Exe cu ti va:
a) con vo car as ses sões da Assem bléia Na ci o nal sem pre que
hou ver mo ti vos ex cep ci o na is;
b) ex pe dir re gu la men tos;
c) con ce der con de co ra ções;
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d) exer cer o di re i to de per dão;
e) de cla rar o es ta do de guer ra no caso de in va são do Ter ri tó rio
Na ci o nal, nos in ter va los das ses sões da As sem bléia Na ci o nal;
f) ra ti fi car tra ta dos in ter na ci o na is ad re fe ren dum da As sem bléia
Na ci o nal;
g) dar con ta anu al men te da si tu a ção do País à as sem bléia
Na ci o nal, in di can do-lhe, por oca sião da aber tu ra da ses são
le gis la ti va, as pro vi dên ci as e re for mas que jul gar ne ces sá ri as;
h) in ter vir nos Esta dos ou no Dis tri to Fe de ral, ad re fe ren dum da
Assem bléia Na ci o nal, e nos ca sos per mi ti dos nes ta Cons ti tu i ção;
i) pro ver os car gos fe de ra is, por in di ca ção de cada mi nis tro.
Art. A Assem bléia Na ci o nal, o Con se lho Le gis la ti vo e a

Co mis são Exe cu ti va or ga ni za rão os seus re gi men tos com a ne ces sá ria
dis tri bu i ção de atri bu i ções de seus mem bros.

Art. O Con se lho Le gis la ti vo mar ca rá no vas ele i ções para
de pu ta dos à As sem bléia Na ci o nal den tro de um pe río do mí ni mo de três 
me ses da ex pi ra ção do man da to le gis la ti vo.

ÓRGÃOS DA JUSTIÇA

Art. São ór gãos da Jus ti ça o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, os
Tri bu na is e Ju í zes dos Esta dos, os Tri bu na is e Ju í zes Mi li ta res, os Tri bu -
na is e Ju í zes Ele i to ra is.

Art. Os Ju í zes se rão no me a dos, de po is de apro va dos em con -
cur so re gu la do em lei, pela Co mis são Exe cu ti va.

Art. Os Ju í zes não po de rão exer cer qual quer ou tra fun ção
pú bli ca ou par ti cu lar, sob pena de per da do car go de Juiz.

Art. É ve da da ao Juiz ati vi da de po lí ti co-par ti dá ria.
Art. Ne nhu ma per cen ta gem será ce di da a ju í zes.
Art. O Su pre mo Tri bu nal é o mais alto ór gão ju di ciá rio e terá

a sua sede na Ca pi tal da Re pú bli ca e Ju ris di ção em todo o Ter ri tó rio
Na ci o nal.

Art. Os Ju í zes dos Tri bu na is Po pu la res, Jus ti ça Ele i to ral e da
Jus ti ça do Tra ba lho se rão ele i tos pelo povo, na for ma da lei, para ser vi -
rem du ran te um pe río do de cin co anos.
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Art. O nú me ro de Ju í zes dos Tri bu na is e dos Ju í zes sin gu la res 
se rão fi xa dos, res pec ti va men te, pela Assem bléia Na ci o nal e pe las
Assem bléi as Esta du a is.

Art. To dos os jul ga men tos se rão fe i tos em pú bli co, ga ran ti do
ao réu o di re i to de de fe sa.

Art. A Jus ti ça Cri mi nal e a Tra ba lhis ta são gra tu i tas, na for ma
da lei.

Art. A com pe tên cia dos Tri bu na is e dos Ju í zes será fi xa da em
lei ordi ná ria pela As sem bléia Na ci o nal.

Art. Com pe te aos Tri bu na is ela bo rar e or ga ni zar os res pec ti -
vos re gi men tos, se cre tari as, ser vi ços au xi li a res e su ge rir à Assem bléia
Na ci o nal as leis e me di das que jul ga rem con ve ni en tes.

Art. Os pa ga men tos de vi dos pela Fa zen da Na ci o nal, Es ta du al
ou Mu ni ci pal, em vir tu de de sen ten ça ju di ciá ria, far-se-ão na or dem em
que fo rem apre sen ta das as pre ca tó ri as e à con ta dos cré di tos res pec ti vos.

Art. O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral será or ga ni za do por lei
fe de ral; e o Esta du al, por leis esta du a is.

Jus ti fi ca ção

O Pre si den ci a lis mo de nos sas Cons ti tu i ções re pu bli ca nas não
foi nem é ain da, nes te pro je to que dis cu ti mos, fru to do aca so, do sim -
ples cri té rio dos ho mens. Tra duz o pre do mí nio de uma clas se, de se nho -
res fe u da is, su ces so res dos se nho res de es cra vos, que, ha bi tu a dos a man -
dar, não po dem ad mi tir na prá ti ca a li vre dis cus são, nem ace i tam a pos -
si bi li da de de go ver nar em co la bo ra ção com ou tras clas ses. O Pre si den te
da Re pú bli ca subs ti tui o mo nar ca que, se ti nha a de no mi na ção do po der 
mo de ra dor, era de fato, no en tan to, che fe he re di tá rio dos se nho res de
es cra vos, cu jos in te res ses sem pre de fen deu. No fi nal das con tas, o nos so 
par la men ta ris mo na  Mo nar quia era na ver da de uma tão gran de ca ri ca -
tu ra do ver da de i ro Par la men ta ris mo bur guês eu ro peu, quan to o nos so
Pre si den ci a lis mo re pu bli ca no, do Pre si den ci a lis mo nor te-ame ri ca no. O
pro ble ma, pois, não é teó ri co e não está pro pri a men te na es co lha en tre
uma ou ou tra for ma de go ver no re pu bli ca no, mes mo por que, como já
dis se nes ta Casa o Sr. Nes tor Du ar te, o Di re i to Cons ti tu ci o nal é o mais
na ci o nal dos di re i tos. Tra ta-se de es tu dar a re a li da de bra si le i ra, tra ta-se
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de me di tar so bre toda a ex pe riên cia po lí ti ca de nos so povo, a fim de
bus car a for ma mais apro pri a da ao pro gres so e à ver da de i ra prá ti ca de
de mo cra cia no País.

Além dis to, vi ve mos hoje em nova épo ca, em que os po vos
que não que rem pe re cer pre ci sam pro gre dir. A pró pria clas se do mi nan te 
que for ne ceu to dos os di ta do res está aba la da e, como já não con ta com
o apo io ex ter no de ti ra nos como Hi tler e Mus so li ni, se qui ser go ver nar
ain da e evi tar os cho ques de clas se vi o len tos pre ci sa ace i tar a co la bo ra -
ção das ou tras clas ses. E essa co la bo ra ção, no Pre si den ci a lis mo, é das
mais di fí ce is, se não im pos sí vel.

É in dis pen sá vel que o po der su pre mo da Na ção seja exer ci do
por uma as sem bléia em que es te jam re pre sen ta dos to dos os par ti dos,
to das as cor ren tes po lí ti cas na pro por ção de suas for ças e que, em uma
tal as sem bléia, que será le gis la ti va, te nham ori gem os ou tros ra mos do
po der.

Sala de ses sões, 24 de ju nho de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Ma u rí cio Gra bo is – Tri fi no Cor reia – Cla u di no José da Sil va – Car los Ma rig hel la 
– Alci des Sa be nça – Gre gó rio Be zer ra.

Nº 2.375

Art. 26 – Re di gir as sim: “Cada le gis la tu ra du ra rá dois anos.”

Jus ti fi ca ção

So fren do a si tu a ção po lí ti ca do país al te ra ções fre qüen tes, não 
se com pre en de que a Câ ma ra não seja cons tan te men te re no va da a fim
de que cor res pon da às con di ções do mo men to. So mos, além dis so, fa -
vo rá vel à co in ci dên cia de man da tos. Ba ten do-nos por um pe río do pre si -
den ci al de qua tro anos, te ría mos a pri me i ra re no va ção da Câ ma ra du ran -
te a le gis la tu ra de um pre si den te e a se gun da re no va ção co in ci din do
com as ele i ções pre si den ci a is. Essa nos pa re ce a for ma mais de mo crá ti -
ca, po den do o povo subs ti tu ir, no Par la men to, os ele men tos que não se
te nham mos tra do dig nos de sua con fi an ça.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 1946. Luiz Car los Pres tes –
Alce do Cou ti nho – Ma ur ício Gra bo is – Tri fi no Cor reia – Gre gório Be zer ra –
Alci des Sa ben ça – Car los Ma rig hel la.
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Nº 2.397

Re di gir as sim:
Art. 27. O nú me ro de de pu ta dos será fi xa do por lei, pro por -

ci o nal men te ao nú me ro de ele i to res alis ta dos em cada Esta do, Ter ri tó -
rio e no Dis tri to Fe de ral, à ra zão de um De pu ta do por 25 mil ele i to res, 
ga ran tin do-se aos ter ri tó ri os o mí ni mo de um re pre sen tan te.

Pa rá gra fos 1 e 2 – Su pri mir.

Jus ti fi ca ção

O dis po si ti vo da le tra do pro je to cons ti tu ci o nal re dun da em
úl ti ma aná li se numa ver da de i ra pu ni ção para os Esta dos de ma i or po pu -
la ção, o que cons ti tui uma cla mo ro sa in jus ti ça, pois con sa gra uma de si -
gual da de. Pa re ce-nos que o cri té rio mais efi ci en te para a fi xa ção de nú me -
ros de mem bros do Le gis la ti vo se ria tor ná-lo pro por ci o nal ao nú me ro
de ele i to res, como pro po mos.

Isso, por que de um lado, se tor na ria esse nú me ro pro por ci o nal
à po pu la ção mais ca paz, su pon do-se o pre en chi men to dos re qui si tos ne -
ces sá ri os para o exer cí cio do voto e a pre o cu pa ção da sa tis fa ção des se
de ver um cri té rio mé dio para afe rir essa ca pa ci da de. De ou tro lado to das
as for ças po lí ti cas se in te res sa ri am em au men tar le gal men te o nú me ro de 
ele i to res, quer tor nan do-se mais li be ral a lei re gu la do ra dos re qui si tos
para o exer cí cio do voto, quer com ba ten do-se mais in ten sa men te, tan to
por dis po si ti vos le ga is so ci al men te mais jus tos, como por ini ci a ti vas pri -
va das, os ma les que, como a ig no rân cia, o anal fa be tis mo e a in di fe ren ça
cí vi ca res trin gem o nú me ro de ele i to res. Ante esse nos so cri té rio os
pa rá gra fos 1 e 2 do pre sen te ar ti go pa re ce-nos de todo des ne ces sá ri os.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Alce do Cou ti nho – Ma u rí cio Gra bo is – Tri fi no Cor reia – Gre gó rio Be zer ra –
Alci des Sa ben ça – Car los Ma rig hel la.

Nº 2.408

Re di gir as sim:
Art. 29 – pa rá gra fo dois – “O man da to dos Se na do res será de 

seis anos.”
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Jus ti fi ca ção

O man da to pre vis to em nos sa emen da está de acor do com as
nos sas tra di ções par la men ta res e vem de ter mi na do em Cons ti tu i ções
an te ri o res. Não há mo ti vo para a pror ro ga ção do pra zo que o ar ti go, em 
sua re da ção ori gi nal, pro cu ra es ta be le cer. So mos, além dis so, fa vo rá vel à
co in ci dên cia de man da tos, o que não se ob ser va ria no caso de pre va le cer
o ar ti go tal como foi re di gi do.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Alce do Cou ti nho – Ma u rí cio Gra bo is – Tri fi no Cor re ia – Gre gó rio Be ze rra –
Alci des Sa ben ça – Car los Ma rig hel la.

Nº 2.409

Art. 29, § 3º – Re di gir as sim:
“A re pre sen ta ção de cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral re no -

var-se-á de 2 em 2 anos por um ter ço.”

Jus ti fi ca ção

A re no va ção por um ter ço, de dois em dois anos, além de
mais ra ci o nal, per mi te a co in ci dên cia de man da tos. So mos fa vo rá ve is
ao pra zo de dois anos para a le gis la tu ra da Câ ma ra dos De pu ta dos,
como es ta be le ce mos em nos sa emen da ao art. 26 da Se ção II. Assim,
as ele i ções para a Câ ma ra se re a li za ri am na mes ma oca sião em que se
re a li zas sem as ele i ções para a re no va ção do Se na do, a que se re fe re a
pre sen te emen da.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Alce do Cou ti nho – Ma u rí cio Gra bo is – Tri fi no Cor reia – Gre gó rio Be zer ra –
Alci des Sa ben ça – Car los Ma rig hel la.

Nº 2.472

Re di gir as sim:
“Art. 50. O Po der Exe cu ti vo é exer ci do pelo Pre si den te da

Re pú bli ca e Mi nis tros de Esta dos.”
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Jus ti fi ca ção

Tal como es ta va re di gi do, o ar ti go atri bu ía ao Pre si den te da
Re pú bli ca um po der por de ma is pes so al. Nos sa in ten ção será sem pre a
de im pe dir a hi per tro fia do Po der Exe cu ti vo, que tan tos ma les lá tem
ca u sa do à Na ção. A emen da, pre ven do uma dis tri bu i ção de for ças en tre 
o Pre si den te da Re pú bli ca e os Mi nis tros de Esta do, re duz o po der pes -
so al do Pre si den te.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Alce do Cou ti nho – Ma u rí cio Gra bo is – Tri fi no Cor reia – Gre gó rio Be zer ra –
Car los Ma rig hel la.

Nº  3.098

Art.  159 – § 21 – Re di gir as sim:
“É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de, des de que não seja

exer ci do con tra o in te res se so ci al ou co le ti vo, ou quan do não anu le, na
prá ti ca, as li ber da des in di vi du a is pro cla ma das nes ta Cons ti tu i ção ou
ame a ce a se gu ran ça na ci o nal.”

Jus ti fi ca ção
O di re i to de pro pri e da de não pode ser li mi ta do. O prin cí pio

de que os in te res ses da co le ti vi da de es tão aci ma dos par ti cu la res é hoje
uni ver sal men te ace i to, de po is das ru des ex pe riên ci as por que têm pas sa do 
qua se to dos os po vos. A de fi ni ção es sen ci al men te de mo crá ti ca de que
“os di re i tos do in di ví duo vão até onde não fe rem os de ou trem” es ta -
be le ce, des de logo, um li mi te ao di re i to de pro pri e da de que é, na re a li -
da de, onde se vi o la os da co le ti vi da de. Não se pode cons tru ir uma
de mo cra cia utó pi ca, es tri ba da, ape nas, em fra ses de efe i tos li te rá ri os ou
de va lo res me ra men te teó ri cos. A de mo cra cia, para ter exis tên cia real,
pre ci sa es tar ali cer ça da em dis po si ti vos con cre tos, ca pa zes de as se gu -
rá-la, na prá ti ca. Li mi tar o di re i to de pro pri e da de, com um dis po si ti vo
cla ro, que não dê mar gem a in ter pre ta ções dú bi as é con di ção es sen ci al
para as ba ses de um re gi me ver da de i ra men te de mo crá ti co.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 1946. – Luiz Car los Pres tes
Alce do Cou ti nho – Ma u rí cio Gra bo is – Tri fi no Cor reia – Gre gó rio Be zer ra –
Alci des Sa ben ça – Car los Ma rig hel la.

330 Sér gio So a res Bra ga 



Nº 3.257

Art. 164 – Inclu ir en tre os §§ 21 e 22 o se guin te:
“É as se gu ra da jus ti ça gra tu i ta e pro ces so su má rio ao tra ba lha -

dor em to das as ca u sas e ações de cor ren tes de ar ren da men tos, me i a ção,
par ce ria, em pre i ta da ou ou tros qua is quer con tra tos da vida ru ral.”

Jus ti fi ca ção

A in clu são do dis pos to aci ma, de cer to modo, con tri bui para
com ple tar a sé rie do dis po si ti vo que o pro je to, no Ca pí tu lo III do Tí tu lo
V “dos di re i tos so ci a is”, con tém em fa vor da que les que de di cam sua ati -
vi da de à vida ru ral, tão ne ces sá ria ao pro gres so do Bra sil.

Tra ta-se de pro te ger os tra ba lha do res do cam po que em nos sa
Pá tria vi vem ain da sob um re gi me se mi fe u dal, não pos su in do me i os com
que de fen der-se das me di das ar bi trá ri as uti li za das pe los se nho res da ter ra.

São inú me ras as in jus ti ças que se co me tem cada dia no cam po,
es po li a ções e rou bos, des res pe i to aos con tra tos, pri sões por dí vi das, etc.,
que cons ti tu em a tra gé dia do nos so cam po nês e que, pelo de sam pa ro
em que se vê po de rá aca bar re cor ren do aos me i os vi o len tos para a de fe sa
de seus di re i tos.

Isso acar re ta pre ju í zo sem con ta para o de sen vol vi men to da
nos sa pro du ção, for çan do mais ain da a ca rên cia dos gê ne ros ali men tí ci os,
pois, mu i tas ve zes, o pre ju di ca do tem que aban do nar suas ro ças, la vou ras
ou plan ta ções, já co me ça dos ou em bro ta ção, ou mes mo na fase fi nal da 
co lhe i ta.

É pois, como se vê, além de ou tros mo ti vos não in vo ca dos,
dada a evi dên cia da sua uti li da de, de in te i ra jus ti ça so ci al a sua in clu são
no tex to da Cons ti tu i ção bra si le i ra.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Alce do Cou ti nho – Ma u rí cio Gra bo is – Tri fi no Cor re ia – Gre gó rio Be zer ra –
Alci des Sa ben ça – Car los Ma rig hel la.

Nº 3.258

Art. 164 – § 18 – Re di gir as sim: 
“As ter ras apro ve i tá ve is, para ex plo ra ção agrí co la ou pe cuá ria

não uti li za das nas zo nas de ma i or den si da de de mo grá fi ca e à mar gem
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das es tra das de fer ro e de ro da gem, bem como as ter ras be ne fi ci a das
por obras pú bli cas, e as gran des pro pri e da des mal uti li za das ou aban -
do na das pas sa rão ao Esta do, me di an te lei es pe ci al, para que, da mes -
ma sor te que as ter ras de vo lu tas, se jam dis tri bu í das gra tu i ta men te aos
cam po ne ses sem ter ras.”

Jus ti fi ca ção

Nos sa emen da am plia e dá ob je ti vi da de às me di das pro pos tas 
no pa rá gra fo, que, tal como es ta va re di gi do, ti nha ca rá ter bas tan te vago,
pois en ca ra va ape nas como pos si bi li da de o que deve ser uma re a li da de.
Não pode ha ver ne nhum pas so de fi ni ti vo para o pro gres so e a de mo cra -
cia, no Bra sil, sem, an tes, aca bar com o la ti fún dio, fa tor de atra so eco nô -
mi co, de ex plo ra ção e de opres são. Nos sa in ten ção é a de tor nar pro du -
ti vas as ter ras de vo lu tas, mal uti li za das ou aban do na das, prin ci pal men te
aque las si tu a das à mar gem das es tra das de fer ro e de ro da gem e as be ne -
fi ci a das por obras pú bli cas. Fun da men tal men te con trá ri as ao mo no pó lio 
da ter ra que gera o la ti fún dio e cons ti tui o ins tru men to má xi mo de atra -
so e da de pen dên cia de nos sa Pá tria, apre sen ta mos a pre sen te emen da
que apro va da abri rá pers pec ti vas ili mi ta das ao Bra sil.

A com ple ta jus ti fi ca ção des sa emen da en con tra-se no dis cur so
pro nun ci a do na Assem bléia pelo Se na dor Car los Pres tes na Ses são de
18 de ju nho. 

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Alce do Cou ti nho – Ma u rí cio Gra bo is – Tri fi no Cor re ia – Gre gó rio Be zer ra –
Alci des Sa ben ça – Car los Ma rig hel la.

Nº 3.259

Art. 164 – § 9 – I – Re di gir as sim:
“As au to ri za ções ou con ces sões serão con fe ri das a bra si le i ros

ou em pre sas or ga ni za das no país, as se gu ra da ao pro pri e tá rio pre fe rên cia 
quan to a es tra das de fer ro e de ro da gem, bem como ex plo ra ção, ou
co par ti ci pa ção nos lu cros. O Esta do po de rá con ce der o mes mo di re i to
a es tran ge i ros sem pre que de cla rem con si de rar-se como na ci o na is se
não in vo car a pro te ção de seu go ver no no que se re fe re às men ci o na das
au to ri za ções ou con ces sões.”
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Jus ti fi ca ção

A au to ri za ção ou a con ces são para o apro ve i ta men to in dus tri al
das mi nas e das ja zi das mi ne ra is, as sim como das águas e da ener gia
hi dráu li ca, a es tran ge i ros que de cla rem con si de rar-se na ci o na is e não
in vo car a pro te ção de seu go ver no, eli mi na o as pec to chauvi nis ta que
apre sen ta o item I do § 9 do art. 164. As em pre sas es tran ge i ras que têm
con ces sões no país não cons ti tu em pe ri go para a Na ção pelo fato de
se rem es tran ge i ras, mas se rem em pre sas im pe ri a lis tas que en tra vam o
pro gres so na ci o nal e dre nam para o ex te ri or os lu cros ob ti dos com a
ex plo ra ção do povo, cons ti tu in do uma ame a ça per ma nen te à nos sa so -
be ra nia, uma vez que a qual quer mo men to, des de que se jul guem le sa -
dos nos seus in te res ses, po dem pe dir a in ter ven ção dos seus go ver nos.

A emen da apre sen ta da pos si bi li ta ao go ver no fe de ral to mar
to das as me di das aca u te la do ras do in te res se na ci o nal que se tor nem ne -
ces sá ri as.

Apo i a do em se me lhan te dis po si ti vo cons ti tu ci o nal é que pôde 
o Mé xi co na ci o na li zar as suas ja zi das pe tro lí fe ras, sem que ao Go ver no
ame ri ca no cou bes se ne nhum di re i to de re cla mar ou in ter vir jun to à
na ção me xi ca na em de fe sa dos trus tes de pe tró leo.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Alce do Cou ti nho – Ma u rí cio Gra bo is – Tri fi no Cor reia – Gre gó rio Be zer ra –
Alci des Sa ben ça – Car los Ma rig hel la.

Nº 3.260

Art. 164 – § 7 – Re di gir as sim:
“A lei re gu la rá a na ci o na li za ção das em pre sas con ces si o ná ri as

de ser vi ços pú bli cos, fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is. Se rão re vis tos to dos 
os con tra tos le si vos aos in te res ses na ci o na is e será de ter mi na da a fis ca li -
za ção e a re vi são das ta ri fas dos ser vi ços ex plo ra dos por con ces são que
de ve rão ser cal cu la das com base no cur so his tó ri co, não se per mi tin do a 
eva são de lu cros para o es tran ge i ro, mas apli can do-os em be ne fí cio do
me lho ra men to e ex pan são dos ser vi ços e ele va ção do ní vel de vida dos
em pre ga dos. A lei se apli ca rá às con ces sões fe i tas no re gi me an te ri or de
ta ri fas es ti pu la das para todo o tem po da du ra ção do con tra to.”
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Jus ti fi ca ção

A ne ces si da de da re vi são dos con tra tos le si vos aos in te res ses
na ci o na is é in dis cu tí vel, pois só as sim po dem ser cor ri gi dos os aten ta dos 
àque les in te res ses.

Igual men te é jus ta a pro i bi ção de ex por ta ção dos lu cros, pois
é cla ra men te pre ju di ca da a eco no mia na ci o nal, com a sa í da des se di nhe i -
ro para sim ples be ne fí cio pes so al dos pro pri e tá ri os que vi vem lon ge de
nos sa ter ra. Os pro pri e tá ri os ou aci o nis tas das em pre sas de ser vi ço pú -
bli co, apli can do os seus lu cros em be ne fí cio do me lho ra men to e ex pan -
são dos ser vi ços e ele va ção ao ní vel de vida dos em pre ga dos, con tri bu i -
rão para o pro gres so do país.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Alce do Cou ti nho – Ma u rí cio Gra bo is – Tri fi no Cor reia – Gre gó rio Be zer ra –
Alci des Sa ben ça – Car los Ma rig hel la.     

Nº 3.261

Art. 164 – § 6º – Re di gir as sim:
“A lei re gu la rá a na ci o na li za ção pro gres si va dos ban cos, das

em pre sas de se gu ro e da ca pi ta li za ção, e de ou tras de fins aná lo gos em
to das as suas mo da li da des.”

Jus ti fi ca ção

A na ci o na li za ção deve atin gir os ban cos em ge ral, pois não se
com pre en de que haja ex ce ções a de ter mi na dos ra mos des ses es ta be le ci -
men tos. Em to dos os pa í ses mais de sen vol vi dos o con tro le ban cá rio
está pas san do para as mãos dos res pec ti vos go ver nos, por quan to a prá ti ca 
já de mons trou a ne ces si da de des sa me di da.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Alce do Cou ti nho – Ma u rí cio Gra bo is – Tri fi no Cor reia – Gre gó rio Be zer ra –
Alci des Sa ben ça – Car los Ma rig hel la.

Nº 3.262

Art 164 – § 4º – Re di gir as sim: 
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“O di re i to de pro pri e da de e o seu uso se rão con di ci o na dos ao 
bem-es tar so ci al, de modo que per mi ta a jus ta dis tri bu i ção dela, com
igua is opor tu ni da des para to dos.”

Jus ti fi ca ção

O pro ble ma é mais vas to do que de i xa trans pa re cer o pro je to. 
Da for ma como está re di gi do não faz res tri ção ao di re i to à pro pri e da de,
mes mo quan do pre ju di ci al ao bem-es tar so ci al. A emen da visa cor ri gir
tal de fi ciên cia.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Alcedo Cou ti nho – Ma u rí cio Gra bo is – Tri fi no Cor reia – Gre gó rio Be zer ra –
Alci des Sa ben ça – Car los Ma ri ghel la.

Nº 3.383

Art. 165 – II – Su pri mir.

Jus ti fi ca ção

So mos in te i ra men te con trá ri os à for ma ção de blo cos re gi o -
na is. A paz é una e in di vi sí vel. Para sua ma nu ten ção e ga ran tia já exis -
tem a ONU e seu Con se lho de Se gu ran ça Mun di al, or ga nis mos com
os qua is de ve mos co la bo rar, no sen ti do de ga ran tir a paz e o pro gres -
so da hu ma ni da de. Qu al quer ten ta ti va de for mar ór gãos re gi o na is en -
fra que cen do e des pres ti gi an do a ONU, ór gão que re al men te re pre -
sen ta a von ta de e os in te res ses da co mu ni da de in ter na ci o nal, será
ten den te a for ta le cer a obra do im pe ri a lis mo, con tra o qual lu ta mos
in tran si gen te men te, na de fe sa da nos sa so be ra nia e do bem do nos so
povo. Esses blo cos re gi o na is são ain da aten ta tó ri os à nos sa so be ra nia 
pois ne les pre do mi nam aque les pa í ses, ou país, de eco no mia mais de -
sen vol vi da e que pos sui os me i os ma te ri a is para pôr em prá ti ca a po -
lí ti ca por eles mes mos di ta da, sub me ten do-se os de ma is à sua he ge -
mo nia for ça da.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Alcedo Cou ti nho – Ma ur ício Gra bo is – Tri fi no Cor reia – Gre gó rio Be zer ra –
Alci des Sa ben ça – Car los Ma ri ghel la.
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Nº 3.384

Art. 165 – I – Re di gir as sim: 
“De ór gão que re pre sen te a von ta de e os in te res ses da co mu -

ni da de in ter na ci o nal e as se gu re a paz e o pro gres so da hu ma ni da de.”

Jus ti fi ca ção 

Acre di ta mos que essa re da ção tor na mais cla ros os ob je ti vos
das or ga ni za ções in ter na ci o na is às qua is o Bra sil deve dar seu apo io.
Efe ti va men te de ve mos par ti ci par de ór gãos que as se gu rem a paz e o
pro gres so da hu ma ni da de, qua is quer que se jam as suas pos si bi li da des, e
por tan to tor na-se ne ces sá rio cor ri gir a re da ção do pro je to.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 1946. – Luiz Carlos Prestes –
Alcedo Coutinho – Ma urí cio Grabois – Trifino Cor re ia – Alci des Sabença –
Carlos Ma ri ghel la.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Des ta que para a Emen da nº 2.280 so bre a
Re par ti ção de Po de res

(Des ta que de fen di do na 130ª Ses são da Assem bléia
Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 21,
16-8-46, pp. 286-294.)

SR. CARLOS PRESTES – (Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, ao art.
6º do pro je to, a ban ca da co mu nis ta apre sen tou a Emen da nº 2.280, para 
a qual re que re mos des ta que.

A emen da é su pres si va de todo o ar ti go e, sen do as sim, so li ci to 
a V. Exª pre fe rên cia para vo ta ção da mes ma, an tes do des ta que so li ci ta do
pelo Sr. Ma ti as Olím pio.

SR. PRESIDENTE – Não sub me ti o des ta que re que ri do por
V. Exª, de vez que o mes mo se re fe re ao tí tu lo II.

SR. CARLOS PRESTES – (Pela or dem.) – A emen da, Sr. Pre -
si den te, é com pos ta de duas par tes: a pri me i ra pede a su pres são do art.
6º e seus pa rá gra fos; a ou tra par te pro põe a subs ti tu i ção, no tí tu lo II,
dos Ca pí tu los II, III e IV (art. 7º e art. 111), pelo dis po si ti vo que cons ta
do avul so dis tri bu í do.



Peço a V. Exª des ta que ago ra para vo ta ção da pri me i ra par te
da mi nha emen da no sen ti do de su pri mir todo o art. 6º. (Mu i to bem!)

SR. JURANDIR PIRES (Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, pedi des ta -
que para um blo co de emen das que de ve ter sido con si de ra do por V. Exª
como pre ju di ca do pela vo ta ção ne ga ti va que teve o po der eco nô mi co. Há,
en tre tan to, a Emen da nº 3.704, a pri me i ra par te da qual cons tan te do blo co 
das emen das do po der fi nan ce i ro; pe di ria a V. Exª que a con si de ras se des -
ta ca da, para tra tar nes ta oca sião, uma vez que ela con sig na o se guin te:

“O po der su pre mo da União é exer ci do pelo Con gres so
Na ci o nal.”
Sr. Pre si den te, é pre ci sa men te este o as sun to de que se co gi ta

no mo men to. Se V. Exª per mi tis se o des ta que, so li ci ta ria me con ce des se
a pa la vra opor tu na men te.

Sr. Da ni el de Car va lho (Pela or dem.)∗ – Sr. Pre si den te, vou lhe
fa lar pelo Par ti do Re pu bli ca no.

A ques tão de or dem sus ci ta da, com apa rên cia de so me nos, é
en tre tan to da ma i or im por tân cia, por que, nes sa emen da su pres si va, se
pre ten de a sub ver são do re gi me.

Não com pre en do, num Bra sil re pu bli ca no, Re pú bli ca em que
não haja os três po de res har mô ni cos e in de pen den tes. (Mu i to bem!)
Su pre ma é a Assem bléia Cons ti tu in te; de po is dela, só a Cons ti tu i ção.

SR. PRESIDENTE – Esta não é ques tão de or dem, mas de
me ri tis.

Sr. Da ni el de Car va lho – Pres tei a de vi da aten ção à le i tu ra da
emen da aqui tra zi da a de ba te pelo no bre re pre sen tan te do Dis tri to Fe de ral,
e que ro, por es tes fun da men tos, con cor dar com a ex po si ção do Sr. Cos ta
Neto, no sen ti do de que, em vir tu de das de li be ra ções da Assem bléia,
man te nha mos o re gi me re pre sen ta ti vo e de mo crá ti co no Bra sil.

Está pre ju di ca da e pre jul ga da, e não pode ser le van ta da no va -
men te nes ta Casa a ques tão da exis tên cia dos três po de res har mô ni cos e 
in de pen den tes, por que o que se quer, em suma, é es ta be le cer um novo
re gi me po lí ti co, quan do já es co lhe mos aque le que pre fe ri mos e é tra di -
ci o nal em nos sa ter ra. (Mu i to bem!)

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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SR. PRESIDENTE – Essa não é ques tão de or dem, mas de
me ri tis, so bre a qual me abs te nho de emi tir apre ci a ção, por isso que
não te nho voto. S. Exª re que reu opor tu no des ta que do art. 6º com a
emen da su pres si va, para sa ber se ela deve, ou não, ser con si de ra da.

Estou de acor do com S. Exª e vou sub me ter à dis cus são a
ma té ria. Aos Srs. Re pre sen tan tes, com sua lu ci dez e cla ri vi dên cia, é que
cabe di zer se ela deve ser ace i ta ou re je i ta da. A Mesa re ce beu opor tu na -
men te os pe di dos de des ta que. O pro je to foi apro va do, sal vo os des ta -
ques. Quer di zer, tudo para que foi so li ci ta do des ta que – e a Mesa não
ne gou es ses des ta ques – deve ser apre ci a do pela Assem bléia, que, em
sua so be ra nia, dirá se con cor da, ou não.

Da for ma por que não fi cou re di gi do o art. 6º, cons tan te do
Ca pí tu lo I do pro je to, a emen da de que se tra ta não está pre ju di ca da,
por que não foi apre ci a da. O pro je to foi apro va do, sal vos os des ta ques
so li ci ta dos. Nes sas con di ções, vai ser sub me ti do à Assem bléia. Esta, a
de li be ra ção da Mesa.

Ca ben do-me es ta be le cer a or dem das pre fe rên ci as, no sen ti do 
do me lhor en ca mi nha men to dos tra ba lhos, sub me te rei, em pri me i ro lu -
gar, an tes da emen da do Sr. Ma ti as Olím pio, a pre li mi nar ao ar ti go 6º,
do Se na dor Car los Pres tes, a quem da rei a pa la vra se S. Exª en ten der
ne ces sá rio fa lar a res pe i to.

Devo fa zer ou tra ob ser va ção.
Há dias, aten di a pe di do de des ta que se me lhan te, do Sr. De -

pu ta do Ju ran dir Pi res, que de se ja va ins ti tu ir uma si tu a ção não pre vis ta
no pro je to – o po der eco nô mi co. A Assem bléia ne gou-o; em con se -
qüên cia, a su ges tão de sa pa re ceu, a si tu a ção pre sen te é se me lhan te.

Te nho des de logo uma ques tão de or dem a re sol ver.

SR. CARLOS PRESTES – Peço a pa la vra, pela or dem, para
au xi li ar V. Exª na so lu ção do as sun to.

SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o no bre re pre sen tan te.
SR. CARLOS PRESTES – (Pela or dem.)∗ – Sr. Pre si den te,

quan do apre sen ta mos a emen da pro pon do a su pres são do art. 6º e seus

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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pa rá gra fos e a mo di fi ca ção, no Tí tu lo II (dos Ca pí tu los II, III e IV, ar ti go
7º e art. 111), por que re la ti vos aos Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo etc.,
do pro je to, de se já va mos fos se con si de ra da po der su pre mo a Assem bléia 
de Re pre sen tan tes, sem a exis tên cia de po de res har mô ni cos e in de pen -
den tes. Entre tan to, para que o nos so subs ti tu ti vo ao Ca pí tu lo II pos sa
ser to ma do em con si de ra ção, é in dis pen sá vel que, pre vi a men te, se dis -
cu ta a su pres são do art. 6º.

O art. 6º do pro je to pri mi ti vo de ter mi na va que os po de res se -
ri am har mô ni cos e in de pen den tes e em nú me ro de três, nes tes pre ci sos
ter mos:

“São po de res da União o Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo e o
Ju di ciá rio, har mô ni cos e in de pen den tes en tre si.”

O art. 36 do pro je to atu al, de ter mi na:

“São po de res da União o Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo e o
Ju di ciá rio, har mô ni cos e in de pen den tes en tre si.”

Se isto for apro va do, isto é, se todo o Ca pí tu lo do pro je to for
man ti do, nos sa emen da ao Ca pí tu lo II es ta rá pre ju di ca da.

Por isso, pe di mos a V. Exª, Se nhor Pre si den te, que, pre vi a -
men te, seja con ce di do o des ta que à nos sa Emen da nº 2.280, na par te
em que su ge ri mos a su pres são dos três po de res har mô ni cos e in de -
pen den tes.

Isto não sig ni fi ca que, sen do a Assem bléia o po der su pre mo,
de i xem de exis tir, a ela su bor di na dos, os Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo,
Ju di ciá rio, etc. 

Sr. Nes tor Du ar te – Que pro põe V. Exª em subs ti tu i ção?

SR. CARLOS PRESTES – Des sa par te co gi ta so men te o
se gun do ca pí tu lo. Está dito na Emen da nº 2.280:

“Subs ti tu ir, no tí tu lo II, os Ca pí tu los II, III e IV (art. 7º
e art. 111, este do pro je to pri mi ti vo) pelo se guin te ca pí tu lo:

Po der Su pre mo do Esta do. 
Art. A Assem bléia Na ci o nal é ele i ta pelo povo e exer ce o

po der su pre mo da na ção.
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Art. O Po der Le gis la ti vo da União será exer ci do ex clu si va -
men te pela Assem bléia Na ci o nal.

Art. A Co mis são Exe cu ti va é com pos ta de um Pre si den te da
Re pú bli ca e dos se guin tes Mi nis tros, etc. ele i tos pela Assem bléia.

Enten de-se que es tes po de res fi cam su bor di na dos ao da
Assem bléia Na ci o nal.

Não há, por tan to, se pa ra ção de po de res. 
Em ou tro ca pí tu lo, diz a mes ma emen da:

“São ór gãos da Jus ti ça o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, os
Tri bu na is e Ju í zes dos Esta dos, os Tri bu na is e Ju í zes Mi li ta -
res, os Tri bu na is e Ju í zes Ele i to ra is.

Art. Os ju í zes se rão no me a dos de po is de apro va dos em
con cur so, re gu la do em Lei, pela Co mis são Exe cu ti va.

Art. Os ju í zes dos Tri bu na is Po pu la res, Jus ti ça Ele i to ral
e Jus ti ça do Tra ba lho se rão ele i tos pelo povo, na for ma da
Lei, para ser vi rem du ran te um pe río do de cin co anos.”
E as sim por di an te.
Mi nha ques tão de or dem é no sen ti do de que a Emen da nº

2.280 me re ce des ta que na par te em que man da su pri mir o art. 36 do
pro je to atu al.

Sr. Pre si den te, Srs. Cons ti tu in tes, a emen da por mim apre sen -
ta da, nú me ro 2.280, é de cu nho par la men ta ris ta: pre ten de o de sa pa re ci -
men to do ve lho con ce i to de três po de res har mô ni cos e in de pen den tes.

Peço li cen ça à Casa para, an tes de de fen der pro pri a men te a
emen da, ler o que pro po mos.

Tra ta-se de ma té ria do Ca pí tu lo II, que, po rém, será inu ti li za -
da se o atu al art. 36 for apro va do. Ace i tos os po de res in de pen den tes e
har mô ni cos, o subs ti tu ti vo por mim apre sen ta do es ta rá pre ju di ca do.

De fen de mos nos sa tese quan do es tu da mos o art. 6º do Ca pí -
tu lo I. Nos sa emen da diz:

“Su pri mir o art. 6º (36 do pro je to atu al) e seus pa rá gra fos.”
Vi sá va mos à subs ti tu i ção dos Ca pí tu los II e III, re la ti vos aos

Po de res Le gis la ti vo e Exe cu ti vo. Não se tra ta de sub ver são da or dem,
como foi dito há pou co da tri bu na, nem de sub ver são do re gi me re pu -
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bli ca no, fe de ra ti vo, re pre sen ta ti vo. O que pro pu se mos foi que o Po der
Exe cu ti vo fi zes se par te in te gran te do Le gis la ti vo, da pró pria Assem bléia
de Re pre sen tan tes. Os ar ti gos são os se guin tes:

“I – A Assem bléia Na ci o nal é ele i ta pelo povo e exer ce
o po der su pre mo da Na ção.

O Po der Le gis la ti vo da União será exer ci do ex clu si va -
men te pela Assem bléia Na ci o nal (a as sem bléia úni ca sem o
Se na do ana crô ni co e re tró gra do, ele i to pelo voto ma jo ri tá rio).

A Assem bléia Na ci o nal se com põe de de pu ta dos ele i tos
pelo su frá gio uni ver sal, voto di re to, igual, se cre to, na pro por -
ção de um de pu ta do para 25.000 ele i to res do Esta do, etc.”

O man da do de de pu ta do du ra rá qua tro anos.
A Assem bléia Na ci o nal se re u ni rá na Ca pi tal Fe de ral,

in de pen den temente de con vo ca ção, etc.
De dois em dois anos, a Assem bléia Na ci o nal ele ge rá

um Con se lho Le gis la ti vo, com pos to de um pre si den te, dois
vice-pre si den tes, três se cre tá ri os e mais de 31 mem bros, ten -
do nele re pre sen ta ção obri ga tó ria e, na me di da do pos sí vel,
pro por ci o nal a to dos os par ti dos po lí ti cos nela re pre sen ta dos.

“O Con se lho ele ge rá, en tre os seus mem bros, uma
co mis são exe cu ti va, que fun ci o na rá per ma nen te men te como
ór gão exe cu ti vo.”

Por tan to, Se nho res, par te in te gran te da pró pria Assem bléia.

“A Co mis são Exe cu ti va é com pos ta de um Pre si den te, o 
da Re pú bli ca, e dos se guin tes mi nis tros: do Exér ci to, da
Ma ri nha, da Ae ro náu ti ca, etc.”
Ou tro ar ti go:

“Os De pu ta dos, des de que fo rem pro cla ma dos ele i tos,
etc.”
Com pe te ao Con se lho Le gis la ti vo, esse de 31 mem bros, as

atri bu i ções da Assem bléia, du ran te o in ter va lo de suas ses sões, e será
res pon sá vel pe ran te ela pe los seus atos.

Em ou tro ca pí tu lo de nos so subs ti tu ti vo, tra ta mos dos ór gãos 
da Jus ti ça:
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“São ór gãos da Jus ti ça: o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, os
Tri bu na is e Ju í zes Mi li ta res, os Tri bu na is e Ju í zes Ele i to ra is.

Os ju í zes dos tri bu na is po pu la res, Jus ti ça Ele i to ral e de
Jus ti ça do Tra ba lho se rão ele i tos pelo povo, na for ma da lei,
para ser vi rem du ran te o pe río do de cin co anos.”

Jul go não ser ne ces sá rio con ti nu ar a le i tu ra de nos so subs ti -
tu ti vo. Co gi ta ele de for ma di fe ren te da ve lha, de Mon tes qui eu, isto é,
a dos três po de res har mô ni cos e in de pen den tes, as sun to a que, des ta
tri bu na, já tive oca sião de me re fe rir. Os três po de res in de pen den tes
cons ti tu em, na ver da de, par ti cu lar men te aqui, em nos sa pá tria, e tam -
bém lá, na Fran ça, uma uto pia, por que, na ver da de, ja ma is hou ve essa
in de pen dên cia de po de res. O Po der Exe cu ti vo, dis pon do do Te sou ro,
da for ça ar ma da, das po lí ci as, exer ce – e evi den te men te tem exer ci do,
em nos so país – a di ta du ra so bre os ou tros po de res. E es ses ou tros
po de res são in de pen den tes en quan to o Exe cu ti vo o per mi te. Foi sem -
pre as sim.

Fora de dú vi da, Se nho res, pela bre cha des sa igual da de e des -
sa har mo nia de po de res tem pe ne tra do uma for ça nova, que sur giu
com o im pe ri a lis mo, re pre sen ta da pe los trus tes, pe los gran des ban que i -
ros, que, in ter vin do, exer cem pres são e jo gam os po de res uns con tra
os ou tros. Por isso so mos con tra, ra di cal men te con tra essa in de pen -
dên cia for mal, no pa pel, dos po de res, quan do, de fato, só exis te um
po der que do mi na os ou tros. E, pelo que ocor re hoje nes ta Assem -
bléia, es ta mos sen tin do quan to são frá ge is nos sas for ças fren te à oni -
po tên cia do Exe cu ti vo, que faz o que en ten de: a Assem bléia pode dar
li ber da de à im pren sa, mas o Se nhor Car los Luz pode fe char to dos os
jor na is que qui ser!

Essa a re a li da de prá ti ca, essa a re a li da de da Re pú bli ca em nos sa
pá tria, e é con tra isso que nos ba te mos.

Se o Po der Exe cu ti vo sur ge da pró pria As sem bléia, com pos ta 
de re pre sen tan tes ele i tos e que se en con tram re u ni dos em seu seio, en -
tão ela di ri gi rá re al men te os des ti nos da Na ção e terá em suas mãos a
for ça, o Te sou ro, en fim, o po der, na ver da de!

Esta, Se nho res, uma pro po si ção mais ra di cal do que a do
ve lho par la men ta ris mo. Cer to, não te mos gran des ilu sões a res pe i to da
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vi tó ria de uma idéia de tal na tu re za. Pro pu se mo-la, por que esse é o nos so
pon to de vis ta, e jul ga mos um di re i to nos so ex por, com sin ce ri da de, à
Casa, di an te de todo o povo bra si le i ro, o ca mi nho que in di ca mos para a
so lu ção prá ti ca des ses ve lhos pro ble mas po lí ti cos de nos sa pá tria, des sa
im pra ti ca bi li da de das Cons ti tu i ções de 91 e de 34, no que toca à in de -
pen dên cia e à har mo nia dos po de res. Essa é uma or ga ni za ção se me lhan te
à que já foi pro pos ta na Fran ça.

Uma das Cons ti tu i ções apre sen ta das à Assem bléia fran ce sa é
no mes mo sen ti do: que a Assem bléia ele ja o go ver no den tre seus mem -
bros. Na Re pú bli ca Po pu lar da Mon gó lia exis te tam bém um go ver no se -
me lhan te.

Esta mos con ven ci dos de que é a me lhor ma ne i ra de re al men -
te li qui dar mos essa di ta du ra do Exe cu ti vo, de um só ho mem, ele i to pelo 
voto ma jo ri tá rio, re pre sen tan te for ça do de um par ti do, ho mem que
pode di zer, como diz o Ge ne ral Du tra, que é Pre si den te de to dos os
bra si le i ros, mas que, na ver da de, não re co nhe ce os par ti dos que não
se jam de sua pre fe rên cia mu i to es pe ci al, com os qua is tem en ten di men to.
Qu an to aos ou tros, en tre tan to, que mo bi li zam gran des mas sas, que re a -
li zam, como o nos so, os ma i o res co mí ci os em nos sa pá tria, são per se -
gui dos; para o Sr. Ge ne ral Du tra não exis tem; é como se fos sem fan tas -
mas, sim ples men te. Sua Exce lên cia não toma co nhe ci men to da exis tên -
cia do Par ti do Co mu nis ta, que é o que está li ga do ao povo, o que vem
di zen do re pe ti da men te es tar dis pos to a apo i ar o go ver no, des de que ele
re sol va re al men te os pro ble mas do povo.

Eu, que vos falo, Se na dor da Re pú bli ca, pri me i ro ele i to aqui
na ca pi tal, há mu i tos me ses faço es for ços para en ten der-me com o Pre -
si den te da Re pú bli ca. É um di re i to meu. Mas Sua Exce lên cia teme qual -
quer en ten di men to com os di ri gen tes do Par ti do Co mu nis ta – par ti do
le gal, que tem di re i to, como qual quer ou tro, de exer cer in fluên cia no
Exe cu ti vo e exi gir me di das a fa vor do povo.

É por isso, Se nho res, que essa in de pen dên cia e har mo nia de
po de res, sem dú vi da uma tese pro gres sis ta quan do lan ça da por Mon tes -
qui eu – por que se tra ta va en tão da luta con tra o ab so lu tis mo –, nos dias
de hoje não tem mais ra zão de ser. (Mu i to bem! Mu i to bem! Pal mas.)
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Sr. Cos ta Neto (Pela or dem.)∗ – Sr. Pre si den te, pa re ce-me que,
pre li mi nar men te, Vos sa Exce lên cia não pode to mar co nhe ci men to da
emen da que aca ba de ser lida pelo no bre Se na dor Sr. Car los Pres tes,
vis to como, no pri me i ro dia dos nos sos tra ba lhos, a Assem bléia Cons ti -
tu in te apro vou o pla no da Sub co mis são, que in clui to dos os po de res,
pois tra ta da or ga ni za ção fe de ral, ten do como ór gãos de sua so be ra nia
os Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio.

A emen da ofe re ci da pelo ilus tre se na dor é como que um
subs ti tu ti vo de todo o pro je to, mu i to em bo ra a pro pos ta seja fe i ta
so men te para um ar ti go, po rém subs tan ci al na par te es tru tu ral da Cons -
ti tu i ção.

Uma vez que se mo di fi cam os po de res que re pre sen tam par te 
es sen ci al, fun da men tal do pla no que apro va mos, re al men te ocor re subs -
ti tu i ção.

SR. CAR LOS PRES TES – Tra ta-se de subs ti tu ir os po de res
har mô ni cos e in de pen den tes pelo po der su pre mo da Assem bléia, ele i ta
pelo povo.

Sr. Nes tor Du ar te – Estou de acor do. Sou par la men ta ris ta.
Sr. Cos ta Neto – Sr. Pre si den te, a Cons ti tu i ção se di vi de em

duas par tes: a es tru tu ral e a dog má ti ca. A Cons ti tu in te já apro vou a
es tru tu ra for mal, den tro da qual se es ta be le ce o equi lí brio dos po de res.

Sr. Ca ires de Bri to – Sal vo os des ta ques.

Sr. Cos ta Neto – Não pode ha ver des ta que para a es tru tu ra
in te gral do pro je to; os des ta ques se rão ad mis sí ve is des de que não pre ju -
di quem a es tru tu ra. Qu a nto a esta par te, a emen da de S. Exª será um
subs ti tu ti vo da es tru tu ra do pro je to, e, nes se caso, mo di fi ca ção fun da -
men tal da Cons ti tu i ção.

Sr. Nes tor Du ar te – Ain da que o no bre re pre sen tan te qui ses se
ins cre ver na Cons ti tu i ção que o po der su pre mo se ria a Assem bléia, nem 
por isso tal de li be ra ção de i xa ria de im pli car que esse po der su pre mo se
sub di vi dis se em ou tros tan tos, in cum bi dos da ação ju di ciá ria e da ação
ad mi nis tra ti va.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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Sr. Costa Neto – V. Exª está in te i ra men te en ga na do. Nes se
caso, ne nhum va lor te ria tido o voto pro fe ri do na pri me i ra ses são dos
nos sos tra ba lhos.

To da via, Sr. Pre si den te, V. Exª vai de ci dir e, para or de nar os
nos sos tra ba lhos, fa ria a se guin te pro pos ta: pre li mi nar men te V. Exª
to ma ria co nhe ci men to da ques tão de or dem que aca bo de le van tar. Se a
de ci são de V. Exª fos se con tra o meu pen sa men to, ne ces sa ri a men te te ria 
de ser dis cu ti da, em pri me i ro lu gar, a emen da su pres si va for mu la da pelo 
no bre Se na dor e, em se gui da, se por ven tu ra fos se re je i ta da essa emen da
su pres si va, se ria sub me ti da à dis cus são a pre fe rên cia para o pa rá gra fo
apre sen ta do pela Co mis são.

Como de fen sor da su pres são do alu di do pa rá gra fo foi o nos so
imi nen te co le ga da Co mis são da Cons ti tu i ção, o no bre Re pre sen tan te
Aga me non Ma ga lhães, pe di ria a Vos sa Exce lên cia, Sr. Pre si den te, que,
nes sa opor tu ni da de, des se a S. Exª a pa la vra para de fen der o pen sa men to
da Co mis são.

Sr. Da ni el de Car va lho – Sr. Pre si den te, como V. Exª de cla rou que
se tra ta va da pre li mi nar, ago ra, tra tan do-se do mé ri to, jul go-me no di re i to
de di zer duas pa la vras em res pos ta ao no bre Se na dor pelo Dis tri to Fe de ral.

SR. PRESIDENTE – V. Exª é o Re la tor?
Sr. Daniel de Carvalho – Sou re pre sen tan te do par ti do.

SR. PRESIDENTE – Então, o mo men to não é opor tu no. Só 
o Re la tor pode fa lar ago ra.

Sr. Cos ta Neto (Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, ca bia-me o di re i to
de fa lar nes te mo men to. Uma vez, po rém, que o no bre De pu ta do Da ni el
de Car va lho de se ja res pon der ao ilus tre Se na dor Car los Pres tes, peço
que con ce da a pa la vra a Sua Exce lên cia.

SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o Sr. Da ni el de Car va lho.
Sr. Da ni el de Car va lho∗ – A ex po si ção fe i ta pelo no bre Se na dor 

do Dis tri to Fe de ral con fir ma in te i ra men te a ob ser va ção que eu jul ga ra
de meu de ver, como re pre sen tan te do Par ti do Re pu bli ca no, sub me ter à
apre ci a ção da Assem bléia.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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Na apa rên cia de sim ples su pres são de um ar ti go do pro je to
re vis to, o que se quer, em ver da de, é sub ver ter o re gi me ins ti tu í do e
ace i to pela Assem bléia.

Sr. Ne reu Ra mos – Mu i to bem.
Sr. Da ni el de Car va lho – Nem é par la men ta ris mo. É al gu ma

co i sa de novo.

Sr. Sou za Leão – É o re gi me da Mon gó lia!

Sr. Da ni el de Car va lho – … é o re gi me da Mon gó lia que se quer 
im plan tar no País.

A Assem bléia, es tou cer to, não quer sair da tri lha tra di ci o nal
do Bra sil re pu bli ca no; quer cor ri gir os de fe i tos de suas ins ti tu i ções, e
não subs ti tuí-las.

Pela ex po si ção fe i ta, ve ri fi ca-se que é uma Cons ti tu i ção nova,
um re gi me novo, com ple ta men te di fe ren te do ace i to pelo povo bra si le i ro,
que é o re gi me na ci o nal e não o re gi me im por ta do que se quer aqui
ado tar.

Sr. José Cris pim – O re gi me re pu bli ca no é fi lho das ter ras do
Bra sil ou é im por ta do do mo vi men to re pu bli ca no do mun do in te i ro?
Não exis tem re gi mes na ci o na is. V. Exª, ho mem de cul tu ra, sabe per fe i -
ta men te dis so.

Sr. Daniel de Carvalho – Devo ob ser var ao no bre apar te an te
que, an tes da Re vo lu ção Fran ce sa, Mi nas Ge ra is já ti nha re ga do com
seu san gue o ide al re pu bli ca no.

Sr. José Cris pim – Mu i to bem.
Sr. Daniel de Carvalho – Te mos o di re i to de cla mar pe las tra di -

ções re pu bli ca nas do Bra sil.
Sr. José Cris pim – Pre ci sa men te a pri me i ra gran de fi gu ra do

mo vi men to re pu bli ca no no Bra sil, que hon ra Mi nas Ge ra is, ter ra de
V. Exª – Ti ra den tes, foi en for ca do, acu sa do de im por tar um re gi me
es tran ge i ro para nos so país. Veja V. Exª a iro nia da his tó ria: hoje Ti ra -
den tes é o pa tro no des ta Casa.

Sr. Da ni el de Car va lho – Não que ro dis cu tir o tema his tó ri co;
mas, an ti go pro fes sor de His tó ria, pos so di zer que V. Exª está com ple -
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ta men te en ga na do, por que não exis te essa ra zão, esse fun da men to para
a sen ten ça que con de nou Ti ra den tes. Não per ca mos tem po nes sas ques -
ti ún cu las de or dem his tó ri ca. Esta mos num mo men to gra ve, sé rio, em
que te mos de de ci dir os des ti nos do Bra sil. Se o no bre Se na dor pelo
Dis tri to Fe de ral pre fe re a su pre ma cia, que pode, se gun do S. Exª, le var
ao des po tis mo de um po der, o des po tis mo de uma Assem bléia, não dis -
tin go o des po tis mo, quer seja de um ho mem, quer seja da Assem bléia,
por que é a mes ma co i sa.

Sr. Fer re i ra de Sou za – É di fí cil con se guir o des po tis mo da
co le ti vi da de.

SR. CARLOS PRESTES – Per mi ta-me o ora dor um apar te: o 
que de se ja mos é o po der su pre mo da Assem bléia de Re pre sen tan tes.
Esse po der ele ge rá o Con se lho Le gis la ti vo, onde fi quem re pre sen ta dos,
pro por ci o nal men te, to dos os par ti dos. Po de rá des se Con se lho sair um
Po der Exe cu ti vo que, re al men te, re pre sen te a na ção, e não um Po der
Exe cu ti vo ele i to pelo voto ma jo ri tá rio e exer ci do por um só ho mem. É
o Po der Exe cu ti vo de um só par ti do, que ace i ta rá ou não a co la bo ra ção
dos ou tros, de pen den te de sua von ta de. Essa a ra zão de ser.

Qu an to à Re pú bli ca da Mon gó lia, é pro gres sis ta, e hoje não
se tra ta so men te des sa Re pú bli ca: tam bém é re pú bli ca po pu lar a Iu gos -
lá via, com a qual o Bra sil en trou em re la ções há pou cos dias. É go ver no
po pu lar o da Po lô nia e há pro po si ção den tro da pró pria Assem bléia
Cons ti tu in te fran ce sa nes se sen ti do.

Sr. Daniel de Carvalho – Ouvi com toda a aten ção o apar te do
no bre Se na dor pelo Dis tri to Fe de ral re pe tin do as mes mas con si de ra ções 
fe i tas da tri bu na, as qua is tam bém ouvi com aten ção. Res pon den do a S.
Exª di rei que pre fe ri mos fi car com a tra di ção re pu bli ca na do Bra sil, com 
as li ções de Rui Bar bo sa; pre fe ri mos fi car com a su pre ma cia da Cons ti -
tu i ção, com os po de res in de pen den tes, com o sis te ma de pe sos e con -
tra pe sos da Cons ti tu i ção de 1891.

SR. CAR LOS PRES TES – Sis te ma de pe sos e con tra pe sos
que ja ma is exis tiu na prá ti ca.

Sr. Da ni el de Car va lho – … e de se ja mos o Po der Ju di ciá rio
como cú pu la do re gi me. Qu e rem S. Exas o Po der Ju di ciá rio su bor di na do 
e nós o de se ja mos in de pen den te men te ser vin do de ba lan ça.
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SR. CAR LOS PRES TES – Qu an do ti ve mos Po der Ju di ciá rio
in de pen den te? Rui Bar bo sa mes mo ve ri fi cou mu i tas ve zes o que re pre -
sen ta, na prá ti ca, esse Po der Ju di ciá rio in de pen den te.

Sr. Da ni el de Car va lho – A tra di ção bra si le i ra é a da in de pen -
dên cia do Po der Ju di ciá rio, que nos tem va li do em to das as cri ses de nos sa
his tó ria.

Sr. Pre si den te, meu ob je ti vo é pe dir a aten ção da Assem bléia
para a im por tan te de li be ra ção que vai to mar, por que, su pri min do apa -
ren te men te ape nas o ar ti go do pro je to, es ta rá sub ver ten do o re gi me que 
pro cu ra mos ins ti tu ir. (Mu i to bem! Mu i to bem! Pal mas.)

Sr. Ju ran dir Pi res∗ – Per mi ta-me, Sr. Pre si den te, para de fen der a
emen da cujo des ta que par ci al so li ci tei a V. Exª, que leia um tre cho de
Con fú cio:

“Pode-se fa cil men te go ver nar os po vos; pode-se abrir
mão de ri que zas e dig ni da des; sem di fi cul da de ha ve rá al guém
que mar che sob o glá dio afi a do. Mas não é sem duro tra ba lho 
e ár duo so fri men to que se pode man ter o jus to meio da vir tu de,
a qual, en tre tan to, se per ce be à pri me i ra im pres são.”

Não é se não pelo tra ba lho ár duo, pe los fre qüen tes com ba tes,
que se con se gue equi li brar no jus to meio da vir tu de, a qual se pode,
con tu do, des co brir ao pri me i ro as pec to.

É pre ci sa men te para este meio, para esta vir tu de, que eu pe di -
ria a aten ção da Assem bléia. Ela é des co ber ta no pri me i ro mo men to. Na 
re a li da de, só há um po der, pos to que em ter ras de ho mens li vres so men te 
a lei de ter mi na o que se faça – nin guém é obri ga do a fa zer, ou de i xar de
fa zer al gu ma co i sa, se não em vir tu de da lei.

Con se qüen te men te, seja qual for o re gi me po lí ti co, seja qual
for a for ma re pu bli ca na, “in de pen dên cia e har mo nia dos po de res” é,
ape nas, uma fra se mais ou me nos so no ra, com que se pode en can tar
al gum sen ti men to his tó ri co na for ma ção das idéi as po lí ti cas. A re a li da de, 
po rém, é que o re gi me de li ber da de nos de ter mi na, ape nas, que a lei é a
úni ca ma ni fes ta ção do po der, e, con se qüen te men te, quem  tra ça as leis é o

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 349



úni co ór gão ab so lu ta men te so be ra no em um país. Aliás, mi nha ex pres -
são “ab so lu ta men te” foi um pou co exa ge ra da, pois que ab so lu to se ria o
po der cons ti tu in te, mas re la ti vo, por que os Par la men tos tra çam as leis
den tro das nor mas cons ti tu ci o na is.

Assi na la do este por me nor, para não dar ca rá ter tão ve e men te, 
como o meu pre za do ami go Sr. Da ni el de Car va lho que se in fla mou, eu
de se ja ria ape nas lem brar a si tu a ção efe ti va do Bra sil, e apro ve i tar este
mo men to para lem brar a ne ces si da de que te nho do re gi me par la men tar.
Re al men te, des co nhe cer que a cri se exis te no Bra sil, e exis te na ma i or
pro fun di da de, na ma i or gra vi da de, é fe char os olhos ao gran de povo, an -
si o so, na épo ca em que vi ve mos.

Nes se es ta do de es pí ri to eu não iria de fen der o re gi me par la -
men tar, já vá ri as ve zes de fen di do aqui, por for mas as mais bri lhan tes e 
de ma ne i ra mais des ta ca da, por eru di tos e no bres co le gas. Qu e ro,
ape nas, apre ci ar ques tão de fato, a si tu a ção do mo men to, em que é
pre ci so unir to dos os bra si le i ros, no em pe nho de ate nu ar a cri se tre -
men da que nos avas sa la. Cum pre com pre en der mos o mo men to na ci o nal, 
tão gra ve, Se nhor Pre si den te, que, se não ca mi nhar mos no re gi me de
es tre i ta co la bo ra ção, onde os di ri gen tes se jam da con fi an ça do Par la -
men to Na ci o nal, onde se ri am re pre sen ta das to das as for ças po lí ti cas
da na ção, não se re a li za rá obra só li da ca paz de ven cer a hora in gra ta
que atra ves sa mos.

Sr. Dolor de Andrade – Eu per gun ta ria, en tão, a V. Exª, se a
emen da apre sen ta da pelo Se na dor Car los Pres tes se en qua dra den tro do 
Par la men ta ris mo que V. Exª de fen de.

Sr. Jurandir Pires  – Não es tou nem mes mo en tran do no mé ri to 
do sis te ma par la men tar. Acho que de ve ría mos ca mi nhar para a for ma
clás si ca do par la men ta ris mo.

Estou ape nas apro ve i tan do o mo men to para mos trar a ne ces -
si da de de união de to dos os bra si le i ros, em tor no do re gi me par la men -
tar, que não é bem o al vi tra do pelo ilus tre Se na dor Car los Pres tes, pois
S. Exª de cla rou des ta tri bu na que não ti nha ne nhu ma es pe ran ça de que
tal re gi me vin gas se no Bra sil.

Devo es cla re cer que o que es tou fa zen do é ape nas ape lar para 
o es pí ri to de con ci li a ção de nos sos pa trí ci os, di an te da si tu a ção gra ve
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que o Bra sil atra ves sa sem mes mo de fen der o re gi me par la men tar, cuja
apo lo gia foi tão bri lhan te men te fe i ta pelo no bre De pu ta do Sr. José
Au gus to, que ora me pede li cen ça para um apar te.

Sr. José Au gus to – Qu e ro acen tu ar que este ar ti go em nada
con tra diz o sis te ma par la men tar, por que o re gi me par la men tar é de
co o pe ra ção de po de res e não de con fu são. Ape nas o Po der Exe cu ti vo
deve ter a con fi an ça do Le gis la ti vo, mas é tão au tô no mo e in de pen den te 
como qual quer ou tro.

Sr. Paulo Nogueira – E me lhor pode es co lher o Par la men to.

Sr. Ju ran dir Pi res – Ci tei pa la vras de Con fú cio para di zer de po is
que nem no re gi me par la men tar clás si co, nem em qual quer ou tro, exis te 
a re a li da de de in de pen dên cia dos po de res, mas ape nas a fór mu la.

Sr. José Au gus to – Per mi ta-me V. Exª que con clua meu apar te.
Qu e ro acres cen tar, ain da, que o re gi me par la men tar per mi te a mais
per fe i ta se pa ra ção dos po de res, para que não se diga, quan do ti ver mos 
de vol tar a essa ques tão re fe ren te ao Po der Exe cu ti vo, que o as sun to
já foi jul ga do. É o par la men tar o re gi me da mais per fe i ta se pa ra ção dos 
po de res.

Sr. Ju ran dir Pi res – É evi den te, mas não se po dia vo tar o re gi me
pre si den ci al, quan do, na ver da de, não tem in de pen dên cia.

Sr. José Au gus to – O re gi me par la men tar é o de in de pen dên -
cia dos po de res e o pre si den ci al é o da de pen dên cia de to dos os po -
de res.

Sr. Ju ran dir Pi res – A emen da que apre sen tei visa ape nas uma
cor re ção, quan do diz que há um úni co po der so be ra no, den tro da re a li -
da de efe ti va, num or ga nis mo po lí ti co. Num país de li ber da de só há res -
tri ções le ga is em vir tu de de lei e só em vir tu de dela al guém é obri ga do a
fa zer ou de i xar de fa zer al gu ma co i sa. Não é, por con se guin te, nem
se quer uma emen da em fa vor do par la men ta ris mo, pos to que, den tro
do sen ti do da ex pres são clás si ca, a in de pen dên cia dos po de res não im -
pli ca a exis tên cia de re gi me pre si den ci al. 

Sr. Raul Pila – A lei da di vi são de po de res, de Mon tes qui eu,
foi for mu la da de po is da ob ser va ção do re gi me par la men tar in glês.
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Sr. Jurandir Pires – Per fe i to.
Por con se guin te, não é este o pon to que está em dis cus são.

Apro ve i ta va a emen da no sen ti do de fa zer um ape lo à me di ta ção da
Casa, a fim de apres sar a hora in gra ta que atra ves sa mos, pois só com a
con tri bu i ção de to das as for ças vi vas da Na ção po de ría mos con se guir
obra me ri tó ria, ca paz de ven cer a si tu a ção atu al.

É como me di da de sal va ção na ci o nal que se pede o re gi me
par la men tar. Este re gi me, nes ta hora, virá, evi den te men te, como me di da 
de sal va ção na ci o nal, ten do em vis ta a cri se em que se de ba tem os bra si -
le i ros, di an te da gra vi da de eco nô mi ca que os com pri me. (Mu i to bem!
Mu i to bem.)

O Sr. Ata li ba No gue i ra∗  – Sr. Pre si den te, a emen da do no bre
Se na dor Luís Car los Pres tes aten ta não con tra for mas tra di ci o na is ape -
nas; aten ta con tra a pró pria fi lo so fia do Esta do. É co i sa, por tan to, mais
pro fun da. Po de mos pôr de lado qual quer for ma his tó ri ca, por que o
es sen ci al é ve ri fi car que sem pre e em toda par te há de exis tir três mo -
men tos nos atos go ver na men ta is – digo go ver na men ta is, no sen ti do
mais am plo da ex pres são.

O Esta do tem de re a li zar seu fim, o ob je ti vo pelo qual exis te.
Para fazê-lo, o Esta do en con tra, na exe cu ção de seus atos, três mo men -
tos ní ti dos, per fe i ta men te se pa ra dos um do ou tro.

O pri me i ro é, exa ta men te, o da ela bo ra ção da nor ma – o
Esta do edi ta a nor ma, a re gra ge ral, a pa u ta das ações hu ma nas; o se -
gun do mo men to im por ta fa zer que ela se cum pra e que to dos ori en tem
seu pro ce di men to por essa nor ma; fi nal men te, vem o ter ce i ro mo men to, 
em que há obs tá cu lo a que a nor ma se re a li ze, a con se qüên cia en tão se
im põe – e é o ter ce i ro mo men to que apa re ce para a re a li za ção dos atos
do go ver no, to man do o vo cá bu lo “go ver no” no sen ti do mais ge né ri co – 
lato sen su.

Se as sim é, ve ri fi ca mos que deve ha ver di vi são dos po de res.
O Se na dor Sr. Car los Pres tes terá toda ra zão, sem pre que

in ves tir con tra o prin cí pio cha ma do da se pa ra ção dos po de res, pois
re al men te ele é um só.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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Li mi tei-me a di zer que há três mo men tos ní ti dos nes sa ques -
tão.

SR. CAR LOS PRES TES – V. Exª per mi te um apar te?

Sr. Ata li ba No gue i ra – Com pra zer.

SR. CARLOS PRESTES – Nin guém nega a exis tên cia des ses
três mo men tos. A Assem bléia, no seu con jun to, exer ce esse pri me i ro
mo men to de acor do com a ex pres são de Vos sa Exce lên cia, e uma par -
ce la da Assem bléia, a Co mis são Exe cu ti va, es co lhi da den tro da pró pria
Assem bléia, exe cu ta o se gun do mo men to.

Sr. Ata li ba No gue i ra – Vejo, por tan to, como pro ce de a crí ti ca
do no bre Se na dor, como a de quan tos se in sur gi ra, sem pre, con tra o
ilo gi cis mo do cha ma do prin cí pio da se pa ra ção dos Três Po de res.

Aca bo de di zer que o po der é um só, mas, sen do um só,
de ve mos con si de rar es ses três mo men tos como in dis pen sá ve is e, como
tal, es ta be le ce mos a di vi são dos po de res.

Ou tra con se qüên cia ló gi ca e na tu ral se ria, para ne gar essa
di vi são dos po de res e não a su pres são, a sub ver são da or dem toda, que
re si de, so men te num apa re lho, para não di zer numa pes soa.

Assim, a crí ti ca do no bre se na dor quan to à prá ti ca do nos so
re gi me é no sen ti do de que o Po der Exe cu ti vo fi ca ria com to dos os
po de res, numa ne ga ção, por tan to, da qui lo que a pró pria na tu re za nos
está mos tran do: a di vi são do po der em três se to res, que se cha mam na
lin gua gem con sa gra da, mas não ló gi ca, Três Po de res.

Te mos o Le gis la ti vo em pri me i ro lu gar; em se gun do, o Exe -
cu ti vo, cuja fun ção não é só exe cu tar a lei, por que, além des sa, há am pla
ta re fa do go ver no; e, por úl ti mo, o po der Ju di ciá rio. Eis aí a di vi são dos
se to res que, ca rac te ris ti ca men te, re pre sen tam um po der.

Assim, no bres Re pre sen tan tes, a crí ti ca de S. Exª dava a en -
ten der que ha via con fu são de po de res, por que a for ça re si de no Po der
Exe cu ti vo e pre ten de S. Exª que até hoje seja as sim.

SR. CARLOS PRESTES – Na prá ti ca, o po der que dis põe da 
for ça pre do mi na so bre os de ma is, mes mo que esse po der ema ne de um
ho mem ele i to pelo voto re pre sen ta ti vo. Ele en car na um só par ti do; ao
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con trá rio do que se dá quan do es co lhi do pela Assem bléia, onde es tão
re pre sen ta dos, pro por ci o nal men te, to dos os par ti dos.

Sr. Ata li ba No gue i ra – Mas, eu per gun to: A Assem bléia pode
re vo gar a cada mo men to, em qual quer tem po, esse po der que con fe riu
ao Exe cu ti vo? Pode, ou não?

SR. CARLOS PRESTES – Pode.

Sr. Ata li ba No gue i ra – O no bre se na dor aca ba de res pon der
que a Assem bléia, a qual quer mo men to, pode anu lar a ele i ção e ele ger
ou tro. Assim ire mos ape nas fa zer uma trans po si ção do que S. Exª de no -
mi na – e mu i to bem – a di ta du ra de um dos Po de res. Já não será como
foi no nos so re gi me. É ver da de que foi uma di ta du ra do Po der Exe cu ti vo,
e te re mos, da qui por di an te, a di ta du ra do Po der Le gis la ti vo, do Par la -
men to.

SR. CARLOS PRESTES – Já não é di ta du ra. A di ta du ra é do
ho mem e não de uma As sem bléia. É jus ta men te o con trá rio do que
V. Exª diz. É ab sur do afir mar que há di ta du ra em uma Assem bléia.

Sr. Ata li ba No gue i ra – Re fi ro-me à idéia ex pos ta por V. Exª,
que está con subs tan ci a da na emen da. Qu e ro afir mar que a di vi são dos
Po de res está mu i to bem de fi ni da no atu al pro je to e é uma ques tão que
não afe ta o re gi me pre si den ci a lis ta nem o re gi me par la men tar.

Sr. Raul Pila – Mu i to bem.
Sr. Ata li ba No gue i ra – Tan to o re gi me par la men tar como o

pre si den ci a lis ta pres su põe esta di vi são do po der, ou, me lhor dito, se gun do
a tra di ção, o re co nhe ci men to de Três Po de res. É o que está no pro je to,
ao qual mais uma vez me alio para pe dir sua apro va ção. Des de o pri me i ro
pro je to, a Sub co mis são, da qual te nho a hon ra de ser re la tor, en ve re dou
por este ca mi nho. Não fa lou nun ca em se pa ra ção de po de res, mas afir -
mou sem pre a di vi são dos mes mos. Afir mo ao no bre se na dor que se rei
um adep to de sua emen da, se ela con ti ver o novo, que não ofen da, de
ma ne i ra al gu ma, essa di vi são dos Po de res. Pen so que isto será ob je to de 
uma pró xi ma dis cus são e não po de ria, ja ma is, atin gir o ar ti go do pro je to 
que fala em di vi são de po de res.

 SR. CARLOS PRESTES – Não se tra ta da ques tão de pre si -
den ci a lis mo, nem do par la men ta ris mo, mas de as sun to ati nen te à su -
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pres são com ple ta do art. 16, que diz res pe i to à se pa ra ção dos Po de res,
com har mo nia e in de pen dên cia. O pre si den ci a lis mo e o par la men ta ris -
mo se rão de ci di dos no ca pí tu lo II.

Sr. Ata li ba No gue i ra – Per fe i ta men te. Mas V. Exª ci tou, há
pou co, Mon tes qui eu, e devo di zer que os com pên di os, ge ral men te,
ci tam esse au tor, quan do a ma té ria não é, ab so lu ta men te, de sua au to ria. 
Aris tó te les, qua tro sé cu los an tes de Je sus Cris to, já mos tra va per fe i ta -
men te es ses três mo men tos aos qua is me re fe ri. A ques tão é fi lo só fi ca e, 
quan do fa la mos em fi lo so fia, sa í mos do do mí nio das ciên ci as par ti cu la -
res, como con se qüên cia do do mí nio do di re i to. Va mos para um cam po
mais alto, e, como tal, em toda par te do mun do, onde se cons ti tui um
go ver no ne ces sa ri a men te ha ve rá uma di vi são dos cha ma dos Po de res,
ou, en tão, a ve ri fi ca ção des ses três mo men tos, aos qua is me re fe ri.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª sabe o que era o re gi me
ab so lu tis ta, na Eu ro pa, no Oci den te, an tes da Re vo lu ção Fran ce sa?

Sr. Ata li ba No gue i ra – Era a de ca dên cia da mo nar quia.

SR. CARLOS PRESTES – Foi Mon tes qui eu quem, lu tan do
con tra o ab so lu tis mo, le van tou a tese dos po de res har mô ni cos e in de -
pen den tes.

Sr. Ata li ba No gue i ra – Co nhe ço o que es cre veu Mon tes qui eu:
ven do que a mo nar quia não era mais um re gi me ade qua do, mas de ca den te,
in te i ra men te con trá ria a sua ver da de e a sua tra di ção, foi bus car para a
Fran ça o exem plo da Ingla ter ra – e aqui lo era sa lu tar e re pre sen ta va o
go ver no de mais de um mi lê nio – e quis in tro du zi-lo ar bi tra ri a men te na sua 
pá tria. É, por tan to, te o ria exó ti ca no ter ri tó rio fran cês e, por isso, teve a
Fran ça a di ta du ra do par la men ta ris mo, e não o ver da de i ro par la men ta ris -
mo, se gun do en ten do e se gun do cou be à tra di ção fran ce sa as se ve rar nas
suas crí ti cas ao re gi me, que deu com a Fran ça na que la der ro ta tre men da.

A ques tão não é das que ofen dem qual quer re gi me, por que
qual quer re gi me bem or ga ni za do há de pres su por aqui lo que o ar ti go
reza – a di vi são dos Po de res, ou me lhor, sem fa lar em di vi são, a exis tên -
cia dos 3 Po de res: Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio.

Pode-se ado tar qual quer re gi me em se gui da, mas é pre ci so
que essa di vi são sub sis ta. Eis por que so li ci to a apro va ção da Assem bléia 
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Cons ti tu in te para o dis po si ti vo do art. 36 e do seu sa lu ta rís si mo pa rá gra -
fo úni co. (Mu i to bem! Mu i to bem!)

SR. PRESIDENTE – Srs. Re pre sen tan tes, vou sub me ter à
vo ta ção a emen da su pres si va de au to ria do Sr. Car los Pres tes.

S. Exª pro põe a su pres são do art. 6º do an ti go pro je to, cor res -
pon den te ao 36º do pro je to re vis to, isto é, que se eli mi ne o se guin te:

“São Po de res da União o Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo e o
Ju di ciá rio, in de pen den tes e har mô ni cos en tre si.”
Sr. Ju ran dir Pi res (Pela or dem.)∗ – Sr. Pre si den te, de se jo um

es cla re ci men to para po der vo tar cons ci en te men te. V. Exª, anun ci an do a 
emen da do Sr. Car los Pres tes, fa lou em emen da su pres si va, quan do me
pa re ce que a emen da é subs ti tu ti va.

Per gun to a V. Exª se se tra ta ape nas de su prir o ar ti go?

SR. PRESIDENTE – Na tu ral men te. A emen da do Sr. Se na -
dor Car los Pres tes é su pres si va do art. 36 do pro je to, e as sim foi anun ci a da.

Os Senhores que a apro vam, que i ram le van tar-se (Pa u sa).
Está re je i ta da.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Des ta que para a Emen da nº 3.098 so bre o 
Con ce i to de Pro pri e da de

(Des ta que de fen di do na 144ª Ses são da Assem bléia
Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 22,
26-8-46, pp. 407-410.)

SR. PRESIDENTE – Vo ta ram a fa vor da Emen da 87 Se -
nho res Re pre sen tan tes, e con tra, 111. Está re je i ta da. (Pal mas.)

Pas se mos, ago ra, ao re que ri men to de des ta que da Emen da nº
3.098, do Sr. Re pre sen tan te Car los Pres tes, nos se guin tes ter mos:

Re que re mos des ta que para a Emen da nº 3.098:
Re di gir as sim: É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de, des de que não

seja exer ci do con tra o in te res se so ci al ou co le ti vo, ou quan do não anu le, na prá ti ca, as 
li ber da des in di vi du a is pro cla ma das nes ta Cons ti tu i ção ou ame a ce a se gu ran ça na ci o nal.

(Art. 141, § 6º, Ca pí tu lo II, Tí tu lo IV, do pro je to atu al, que
cor res pon de ao art. 159, § 21, do pro je to an te ri or.)

Pri me i ro sig na tá rio: Se na dor Car los Pres tes.
Sala das Ses sões, 23 de agos to de 1946. – Car los Pres tes.



SR. CARLOS PRESTES∗ – Sr. Pre si den te, Srs. Re pre sen tan -
tes, apre sen ta mos a Emen da nº 3.098 ao § 21 do ar ti go 159 do pri mi -
ti vo pro je to. Tra ta-se do con ce i to de pro pri e da de de fi ni do no pro je to
an te ri or:

“É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de, sal vo a de sa -
pro pri a ção por ne ces si da de ou uti li da de pú bli ca, me di an te
pré via e jus ta in de ni za ção em di nhe i ro. Em caso de pe ri go
imi nen te, como guer ra ou co mo ção in tes ti na, as au to ri da -
des com pe ten tes po de rão usar da pro pri e da de par ti cu lar,
até onde o bem pú bli co o exi ja, res sal va do o di re i to à in de -
ni za ção ul te ri or.”
Este pa rá gra fo 21 é o atu al 16 do art. 141, que tem, mais ou

me nos, a mes ma re da ção:
“É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de, ex ce tu a do o caso

de de sa pro pri a ção por ne ces si da de ou uti li da de pú bli ca ou por
in te res se so ci al, me di an te pré via e jus ta in de ni za ção.”
Foi acres cen ta da, por tan to, a ex pres são “in te res se so ci al”. Na

pri mi ti va re da ção se di zia so men te “por ne ces si da de ou uti li da de pú bli ca,
me di an te pré via e jus ta in de ni za ção em di nhe i ro”. Atu al men te, será
“por ne ces si da de ou uti li da de pú bli ca”, ou “por in te res se so ci al me di an te
pré via e jus ta in de ni za ção”.

O res tan te é mais ou me nos a mes ma co i sa.
Nos sa emen da tem re da ção dis tin ta:

“É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de des de que não
seja exer ci do con tra o in te res se so ci al ou co le ti vo, ou quan do
não anu le, na prá ti ca, as li ber da des in di vi du a is pro cla ma das
nes ta Cons ti tu i ção ou ame a ce a se gu ran ça na ci o nal.”
O di re i to de pro pri e da de tem evo lu í do com o tem po. O con -

ce i to de pro pri e da de no mun do ca pi ta lis ta é um; o con ce i to de pro pri e -
da de na so ci e da de pré-ca pi ta lis ta era ou tro. Em nos sa pá tria, os res tos
de re gi me pré-ca pi ta lis ta são ain da mu i to vi vos, prin ci pal men te na agri -
cul tu ra.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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Os res tos do fe u da lis mo, como tive oca sião de re fe rir des ta
mes ma tri bu na, são ain da bas tan te vi vos na nos sa ve lha fa zen da, onde
as re la ções de pro du ção en tre o dono dos me i os de pro du ção – da ter ra, 
das fer ra men tas, em par te – e o tra ba lha dor ru ral, não são as tí pi cas re la -
ções do mun do ca pi ta lis ta.

Não exis te, mes mo, no in te ri or do país, nas gran des pro pri e -
da des ru ra is, essa li ber da de – sem dú vi da uma das ca rac te rís ti cas do ca -
pi ta lis mo que é a li ber da de, di zem os ope rá ri os, de mor rer de fome –, o
di re i to de não tra ba lhar, por que a si tu a ção do tra ba lha dor ru ral é ain da
mu i to se me lhan te, se não à do es cra vo pelo me nos à do ser vo – o ser vo
da Ida de Mé dia.

O ope rá rio, na ci da de, pode, a qual quer mo men to, de i xar o
seu tra ba lho. Sen te as con se qüên ci as so bre sua fa mí lia, mas vol ta para
casa e vai pro cu rar ou tro em pre go.

O ope rá rio ru ral não pode aban do nar um pa trão: deve aban -
do nar tam bém a ter ra, a casa, le var nas cos tas os min gua dos bens que
pos sui, in clu si ve a pe que na cri a ção, a fa mí lia e to dos os seus “trens”,
como di zem. Aí re si de a si tu a ção da in fe ri o ri da de.

E, sem dú vi da, o pior, o mais di fí cil, o mais sé rio nas re la ções
so ci a is den tro da gran de pro pri e da de bra si le i ra é a fal ta des sa li ber da de
ca pi ta lis ta. Os di re i tos são pro cla ma dos nas Cons ti tu i ções. Já a de 91
as se gu ra va, como as an te ri o res, que to dos são igua is pe ran te a lei; mas a
pa la vra fi cou es cri ta no pa pel, e essa igual da de de fato não exis te, por -
que, mais do que di fe ren ças de clas ses – clas ses da so ci e da de ca pi ta lis ta
–, o que pos su í mos, no in te ri or de nos sa pá tria, são di fe ren ças de cas tas. 
Quem nas ce cam po nês e mi se rá vel é mi se rá vel e cam po nês que mor re,
com as ex ce ções ra rís si mas que só ser vem para con fir mar a re gra.

Sr. Má rio Ma sa gão – O que Vos sa Exce lên cia aca ba de di zer
pode ser ver da de em qual quer ou tro país que não o Bra sil. Pas sa-se,
aqui, de uma clas se para ou tra com in te i ra li ber da de.

SR. CARLOS PRESTES – Mu i to pou cos.
Para que um Ma ta raz zo exis ta, mi lhões de imi gran tes ita li a nos 

vi e ram para a nos sa pá tria e são sim ples pro le tá ri os na ca pi tal de São
Pa u lo, mal pos su in do os bra ços para tra ba lhar.
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Ora, não se pode fa zer leis com ex ce ções – já foi dito hoje
des ta tri bu na. Essa não é a re gra. Ao con trá rio, a re gra é a ri que za se
acu mu lar cada vez mais nas mãos de uma mi no ria e a gran de mas sa per -
der tudo. Nos dias de hoje, com a in fla ção, a clas se mé dia se pro le ta ri za
a pas sos lar gos. Ain da on tem um ofi ci al do Exér ci to di zia que, na re par -
ti ção em que tra ba lha, não há um só com pa nhe i ro que não es te ja pa gan -
do em prés ti mos, por que seus ven ci men tos não lhes per mi tem mais
man ter o ní vel de vida a que es ta vam ha bi tu a dos nos anos an te ri o res. A
si tu a ção da clas se mé dia é de pro le ta ri za ção cres cen te: a ri que za, como
dis se, acu mu la-se cada vez mais nas mãos de uma mi no ria, e as gran des
mas sas, prin ci pal men te a clas se mé dia – a que sen te em pri me i ro lu gar
as con se qüên ci as da in fla ção –, se pro le ta ri za ra pi da men te.

Pelo fato de co nhe cer mos esta si tu a ção, jul ga mos in dis pen sá -
vel as se gu rar na Cons ti tu i ção mu i to mais do que as sim ples pa la vras –
igual da de pe ran te a lei. Sim, as se gu ra mos o di re i to de pro pri e da de. Não
es ta mos lu tan do ago ra, os co mu nis tas, pelo so ci a lis mo. Jul ga mos que a
pro pri e da de, como meio de pro du ção, ain da é in di vi du al em nos sa
pá tria. So men te uma par te, a da que las em pre sas de ser vi ço pú bli co, é
que em rit mo mais ou me nos ace le ra do po de ria pas sar às mãos do
Esta do. Não é pela so ci a li za ção dos me i os de pro du ção que es ta mos
lu tando ago ra. Não so mos con tra a pro pri e da de pri va da. So mos pela
so ci a li za ção dos me i os de pro du ção, mas não no mo men to. Não é esta a 
hora de ins ti tu ir mos esse prin cí pio na Cons ti tu i ção. O que re cla ma -
mos seja in ser to na nos sa Car ta Mag na é que os di re i tos do ci da dão
se jam res pe i ta dos, por que atu al men te aci ma dos di re i tos dos ci da dãos
está o di re i to de pro pri e da de, pois os que se jul gam do nos da ter ra são
des cen den tes, em ge ral, dos se nho res de es cra vos, con si de ram per ten -
cer-lhes tudo quan to exis te na ter ra, in clu si ve os ho mens, seus ser vos.

É o que pre ten de mos com a nos sa emen da: que o di re i to de
pro pri e da de seja ga ran ti do, des de que não exer ci do con tra in te res ses
so ci a is ou co le ti vos e não os anu le na prá ti ca; por que, na ver da de, os di re i -
tos do ci da dão são bur la dos nes ta gran de fa zen da fe u dal, des res pe i tan do 
seus do nos o di re i to de pro pri e da de.

Sr. Plí nio Bar re to – Cre io que o ar ti go 147 do pro je to em dis -
cus são aten de aos pro pó si tos que V. Exª está de fen den do.
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SR. CARLOS PRESTES – Agra de ço o apar te de V. Exª. O
ar ti go 147, con ti do no Tí tu lo V – Da Ordem Eco nô mi ca e So ci al –, não se
re fe re ao di re i to de pro pri e da de, as se gu ra do, sim, mas aba i xo dos in te res ses 
so ci a is, não se per mi tin do que anu le os di re i tos do ci da dão; que es tes 
úl ti mos se jam res sal va dos, fi can do aci ma da que le.

Além dis so, pro po mos, na úl ti ma par te da emen da, que o
di re i to de pro pri e da de não pos sa ser as se gu ra do aos trus tes e mo no pó -
li os, quan do ame a ce a se gu ran ça na ci o nal, ou sem pre que anu le, na prá -
ti ca, as li ber da des in di vi du a is, pro cla ma das nes ta Cons ti tu i ção.

Se nho res, os gran des mo no pó li os, os trus tes, ba se a dos no di re -
i to de pro pri e da de, não po dem, de for ma al gu ma, nos ter mos da atu al
Cons ti tu i ção, sen tir-se ame a ça dos.

É por isso, Se nho res, que pe di mos a aten ção do Ple ná rio para 
nos sa emen da, acen tu an do que, com a pe ne tra ção do ca pi ta lis mo no
cam po o seu lado ne ga ti vo vem re ca ir so bre os om bros do tra ba lha dor e 
o lado po si ti vo da so ci e da de pré-ca pi ta lis ta – jus ta men te o fe u da lis mo, a 
es cra vi dão – este de sa pa re ce.

De fato, Se nho res, o es cra vo ti nha boa ali men ta ção e era mais 
bem-tra ta do do que o ser vo, nas fa zen das de hoje; o es cra vo era pro pri e -
da de do se nhor, que ti nha in te res se em dele cu i dar. O pa tri ar ca lis mo das 
nos sas fa zen das era tam bém um lado po si ti vo des ses res tos fe u da is, mas 
de sa pa re ce cada vez mais com a pe ne tra ção ca pi ta lis ta, au men tan do
pro gres si va men te a opres são das gran des mas sas ru ra is. É por isso,
Se nho res, que o Par ti do Co mu nis ta do Bra sil apre sen ta a emen da, so li ci -
tan do para ela a aten ção da Casa. (Mu i to bem! Pal mas.)

Sr. Cos ta Neto∗ – Sr. Pre si den te, o no bre Se na dor Luiz Car los
Pres tes ofe re ceu emen da que, na tu ral men te por dis tra ção de S. Exª, é
ul tra ca pi ta lis ta.

O pre ce i to que, nes te mo men to, dis cu ti mos se re fe re ao di re i to
de pro pri e da de e de ter mi na uma res tri ção: a fa cul da de que o Esta do tem
de de sa pro pri ar, por uti li da de, ne ces si da de pú bli ca ou in te res se co le ti vo.

Fa lan do so bre o di re i to de pro pri e da de, S. Exª se es que ce de
es ta be le cer o que as sis te ao Esta do para de sa pro pri ar. Os gran des pro -
pri e tá ri os, ul tra ca pi ta lis tas, não de se jam mun do me lhor.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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Ago ra, Sr. Pre si den te, o que S. Exª pede, em subs tân cia, a
Cons ti tu i ção já deu lu gar ade qua do. Alu de S. Exª ao exer cí cio e ao uso
da pro pri e da de. Não é, po rém, no Ca pí tu lo – Dos di re i tos in di vi du a is – que 
de ve mos tra tar de tal ma té ria. Nes se Ca pí tu lo cu i da mos ex clu si va men te
des se di re i to. No Ca pí tu lo – Da Ordem So ci al e Eco nô mi ca – é que tra ta -
mos das res tri ções a esse uso. E, nes te par ti cu lar, S. Exª já foi res pon di -
do pelo apar te do no bre De pu ta do Sr. Plí nio Bar re to.

Em se gun do lu gar, S. Exª de cla ra que a pro pri e da de não pode 
ser usa da con tra as li ber da des in di vi du a is; mas isso po si ti va men te cons -
ti tui o le it mo tiv da ca be ça do ar ti go 141, é fun da men tal na de cla ra ção de
di re i tos na Cons ti tu i ção. O ar ti go de cla ra que são in vi o lá ve is os di re i tos
con cer nen tes à vida, à li ber da de, à se gu ran ça in di vi du al e à pro pri e da de.
Para que eles se jam con co mi tan te men te in vi o lá ve is é ne ces sá rio que eles 
se jam har mô ni cos. Assim não pode ser exer ci do o di re i to de pro pri e da -
de con tra qual quer dos ou tros di re i tos in vi o lá ve is.

O ter ce i ro caso a que S. Exª se re fe re é o da se gu ran ça na ci o nal.
Na ver da de, Sr. Pre si den te, esse caso está com pre en di do no

Ca pí tu lo Da or dem Eco nô mi ca e So ci al que lhe é ade qua do. E não so men te
quan to ao uso da pro pri e da de, como em to dos os ou tros, a Cons ti tu i ção 
ze lou pela se gu ran ça na ci o nal de tal for ma que qual quer ino va ção que se 
que i ra in tro du zir no pro je to não terá aí ne nhum ca bi men to. (Mu i to bem!
Pal mas.)

SR. PRESIDENTE – Vou sub me ter à vo ta ção a Emen da nº
3.098, do Sr. Se na dor Car los Pres tes, as sim con ce bi da:

Art. 159, Pa rá gra fo 21 – Re di gir as sim: “É ga ran ti do o
di re i to de pro pri e da de, des de que não seja exer ci do con tra o
in te res se so ci al ou co le ti vo, ou quan do não anu le, na prá ti ca,
as li ber da des in di vi du a is pro cla ma das nes ta Cons ti tu i ção ou
ame a ce a se gu ran ça na ci o nal.”
Os Se nho res que apro vam a emen da, que i ram le van tar-se.

(Pa u sa.)
Está re je i ta da.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Des ta que para as Emen das nos 3.260 e nº 3.258

(Des ta ques so li ci ta dos nas 150ª e 152ª Ses sões da
Assem bléia Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te,
vol. 23, pp. 178-189 e 296-298.)

SR. PRESIDENTE – O Sr. Car los Pres tes tam bém tem a
Emen da nº 3.260, nes te sen ti do. Tem a pa la vra o no bre Se na dor.

SR. CARLOS PRESTES∗ – Sr. Pre si den te, Srs. Cons ti tu in tes, 
a emen da que apre sen ta mos tem o nú me ro 3.260.

No pri mi ti vo pro je to, § 7º do art. 164, di zia-se:
“A lei re gu la rá a na ci o na li za ção das em pre sas con ces si o -

ná ri as de ser vi ços pú bli cos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is.
Será de ter mi na da a fis ca li za ção e a re vi são das ta ri fas dos ser -
vi ços ex plo ra dos por con ces são, a fim de que, cal cu la das com 
base no cus to his tó ri co, os lu cros dos con ces si o ná ri os, não
ex ce den do à jus ta re mu ne ra ção do ca pi tal, lhes per mi tam
aten der às ne ces si da des de me lho ra men to e ex pan são des ses
ser vi ços. A lei se apli ca rá às con ces sões fe i tas no re gi me an te -
ri or de ta ri fas es ti pu la das para todo o tem po de du ra ção do
con tra to.”

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.



Este dis po si ti vo foi emen da do e pas sou a ser inó cuo, no atu al 
pro je to, se não pre ju di ci al e pe ri go so para a eco no mia na ci o nal.

A pa la vra “na ci o na li za ção” de sa pa re ceu do dis po si ti vo e era
jus ta men te o pon to de ci si vo: tra ta va pre ci sa men te da na ci o na li za ção dos 
ser vi ços pú bli cos con ce di dos.

A ex pres são “cus to his tó ri co” tam bém de sa pa re ceu. Ora, o
ob je ti vo fi nal do art. 150 atu al é exa ta men te fa zer a re vi são de ta ri fas,
mas, como não se de ter mi na se quer como pro ce der ao cál cu lo do ca pi tal,
nem se es ta be le ce tam pou co taxa jus ta dos ju ros, isso só vai ser vir, na
ver da de, para au men tar as ta ri fas e, con se qüen te men te, os lu cros das
gran des em pre sas es tran ge i ras con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos.

Este o re sul ta do fi nal do art. 150. Por isso, pre fe ri mos, como
teve oca sião de di zer o ora dor que an te ce deu, que nada se dis ses se a se
di zer o que está no dis po si ti vo.

Sr. Pre si den te, o as sun to é de suma im por tân cia, me re cen do a 
ma i or aten ção da Casa. Ou vol ta mos ao dis po si ti vo an te ri or, ou seja, o § 7º
do ar ti go 164, ou ris ca mos do tex to da Cons ti tu i ção o atu al ar ti go 150.

Se ria de la men tar que uma lei bá si ca, fe i ta em ple no sé cu lo
XX, pe los Cons ti tu in tes de 1946, de po is de tudo por que já pas sou e so -
freu o nos so povo, ex plo ra do como tem sido pe las gran des em pre sas
con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos, in clu ís se em seu tex to se me lhan te
dis po si ti vo.

Eram as pa la vras que de se ja va di zer so bre o art. 150.
Nos sa emen da era algo di fe ren te do ci ta do § 7º. Vou a ela re -

fe rir-me ra pi da men te, se bem que, no caso de não po der ser apro va da,
es te ja mos dis pos tos a apo i ar a ma nu ten ção do an te ri or § 7º do art. 164.

Re di gi mos a nos sa emen da nos se guin tes ter mos:

“A lei re gu la rá a na ci o na li za ção das em pre sas con ces si o -
ná ri as de ser vi ços pú bli cos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is.
Se rão re vis tos todos os con tra tos le si vos aos in te res ses na ci o -
na is e será de ter mi na da a fis ca li za ção e a re vi são das ta ri fas
dos ser vi ços ex plo ra dos por con ces são, que de ve rão ser cal -
cu la das com base no cus to his tó ri co, não se per mi tin do a eva -
são de lu cros para o es tran ge i ro, mas apli can do-os em be ne fí -
cio do me lho ra men to e ex pan são dos ser vi ços e ele va ção do
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ní vel de vida dos em pre ga dos. A lei se apli ca rá às con ces sões
fe i tas no re gi me an te ri or de ta ri fas es ti pu la das para todo o
tem po da du ra ção do con tra to.”

O De pu ta do João Ama zo nas, ao dis cu tir este tí tu lo du ran te a
meia hora re gi men tal, já dis se al gu ma co i sa do nos so pon to de vis ta
so bre o as sun to. A na ci o na li za ção dos ser vi ços pú bli cos é a ten dên cia
atu al no mun do.

Para com pro vá-lo, se ria bas tan te ler al gu mas pa la vras do ilus tre
en ge nhe i ro Luís Anha ia Melo que, numa sé rie de con fe rên ci as de po is
pu bli ca das em vo lu me sob o tí tu lo “Eco nô mi co dos Ser vi ços de Uti li da -
de Pú bli ca”, teve oca sião de mos trar do cu men ta da men te que há a ten -
dên cia da na ci o na li za ção da es ta ti za ção dos ser vi ços pú bli cos.

Diz ele na pá gi na 197 do seu tra ba lho:

“Sa be mos que eles po dem ser pres ta dos di re ta men te pelo 
Esta do, ou par ti cu la res de le ga dos, man da tá ri os do Esta do.

Na pri me i ra hi pó te se te re mos a pro pri e da de pú bli ca, ou
a so ci a li za ção, tão co mum em cer tos ser vi ços que nem mais
nos aper ce be mos: ser vi ço pos tal, te lé gra fo, cons tru ção de ro -
do vi as, pon tes, ser vi ços de águas e es go tos, qua se em todo o
mun do; e em mu i tos pa í ses tam bém fer ro vi as, tra mways ur ba -
nos e in te rur ba nos, ins ta la ções para ge ra ção, trans mis são e
dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca.”

E con clui a res pe i to da es ta ti za ção:

“As cam pa nhas que se fa zem con tra a pro pri e da de pú -
bli ca são a pro va da for ça po lí ti ca das em pre sas e não da ine fi -
ciên cia dos go ver nos.”

Esse é o úl ti mo ar gu men to da que les que pre fe rem de fen der
os in te res ses das gran des em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos. 
Re fe re-se, en tão, ao caso da Ingla ter ra:

“Na Ingla ter ra, é re gra a pro pri e da de e ope ra ção pú bli ca
dos ser vi ços de uti li da de pú bli ca.

No cam po da ele tri ci da de, as au to ri da des pú bli cas for ne -
cem 62% da pro du ção to tal, em 1930.
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É opi nião unâ ni me que os de par ta men tos mu ni ci pa is de
ele tri ci da de das gran des ci da des in dus tri a is, como Man ches -
ter, Li ver po ol, Bir ming ham, Glas gow, Edim bur go, são mais
bem di ri gi dos que qua is quer em pre sas par ti cu la res.”
Re fe re-se ao caso da Ale ma nha an tes do na zis mo:

“Na Ale ma nha, a pro pri e da de pú bli ca da in dús tria elé tri -
ca é re gra, tam bém.

E, acres cen ta Boh mann – não é apo i a da em te o ri as mar -
xis tas, mas na prá ti ca de bem ser vir a po pu la ção e a in dús tria,
82% dos ne gó ci os da ele tri ci da de es tão nas mãos do pú bli co,
pela pro pri e da de to tal ou pela ma i o ria do ca pi tal das em pre -
sas mis tas.”
Há ou tros exem plos:

“To das as gran des ci da des, na Su é cia, in clu si ve a ca pi tal,
são ser vi das por usi nas mu ni ci pa is.

Na No ru e ga, a pro pri e da de pú bli ca do mi na o cam po da
ele tri ci da de mu i to mais que na Su é cia. 

Na Su í ça, ape nas 3% da ca pa ci da de ins ta la da em kW.
não per ten cem ao Esta do, ou a em pre sas mis tas, nas qua is o
Esta do pos sui ma i o ria de ca pi tal.”
Po de ría mos, ain da, ler ou tros tre chos, mos tran do que a ten -

dên cia é esta.
Por isso, em nos sa emen da, es cre ve mos: na ci o na li za ção das

em pre sas.
O que tem sido o ser vi ço das em pre sas, os con tra tos de con -

ces são, há mu i tos anos vem sen do exa mi na do em nos sa Pá tria. Na
Cons ti tu in te de 1934, o en tão mi nis tro da Agri cul tu ra Ju a rez Tá vo ra
teve oca sião de fa zer lon go dis cur so todo ele do cu men ta do, para mos -
trar quan to tem sido le si vo ao povo o ser vi ço pú bli co nas mãos de em -
pre sas es tran ge i ras. À me di da ple i te a da era, en tão, já a na ci o na li za ção
pro gres si va da re vi são dos con tra tos, pelo me nos.

Di zia en tão o Sr. Ju a rez Tá vo ra:
“A me di da ple i te a da não aten ta vis ce ral men te con tra

di re i tos le gí ti mos de quem quer que seja, cor res pon de a um
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cla ro im pe ra ti vo de equi da de. Se não for con sig na da, es ta be -
le ce rá uma des van ta gem one ro sís si ma para as em pre sas e par -
ti cu la res que hou ve rem de ob ter no vas con ces sões den tro do
re gi me es ta tu í do pela Cons ti tu i ção; por que, en quan to es sas
em pre sas te ri am os seus con tra tos, o seu ca pi tal, o seu fun ci o -
na men to, os seus di vi den dos con tro la dos pelo po der pú bli co, 
as de ma is con ti nu a ri am go zan do de con ces sões que, fe i tas no 
re gi me an te ri or, não se têm, até hoje, sub me ti do à es pé cie al gu -
ma de fis ca li za ção. Seus con tra tos cons ti tu em, sem exa ge ro,
uma ver go nha para um país de me di a no esca lão de ci vi li za ção 
con ve ni en te men te com pe ne tra do dos de ve res de as sis tên cia
aos in te res ses da co le ti vi da de.”

Era essa a lin gua gem já usa da em 1934.
Na do cu men ta ção apre sen ta da, en tre di ver sos con tra tos in -

clu íam-se o de for ne ci men to de ener gia elé tri ca à ci da de de Na tal, no
Rio Gran de do Nor te, con trato do qual nem te nho tem po de ler ao me -
nos al gu mas fra ses para de mons trar quan to era pre ju di ci al. Igual a esse
era o de nu me ro sas ou tras ci da des do País.

Qu e ro re fe rir-me ain da à ques tão do cus to his tó ri co.
A re vi são de ta ri fas e o cál cu lo de lu cros das em pre sas con -

ces si o ná ri as de vem e pre ci sam ser fe i tos em al gu ma base de cla ra da na
pró pria cons ti tu i ção.

O ilus tre Re la tor, Sr. Má rio Ma sa gão, dis se, há pou cos mo -
men tos, que a te o ria do cus to his tó ri co é ob so le ta e cada vez me nos
ace i ta.

Se nho res, cito no va men te Anha ia Melo:

“Des de 1898, no caso ‘Smyth vs. Ames’ que a Su pre ma
Cor te de ci diu que as ta ri fas de vem ser tais que per mi tam um
‘fa ir re turn on a fair va lue of pro perty’, quer di zer, ‘uma re tri -
bu i ção jus ta so bre o jus to va lor das pro pri e da des’. O que é
um jus to va lor? As Co mis sões de Ser vi ço de Uti li da de Pú bli ca,
a Inters ta te Com mer ce Com mis si on e os eco no mis tas di zem
qua se una ni me men te que jus to va lor é o cus to his tó ri co, o
cus to das ins ta la ções, o di nhe i ro de fato em pa ta do nes tas, o
pru dent in vest ment, me nos a de pre ci a ção.”
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Infe liz men te, não há mais tem po para in sis tir no as sun to; mas 
o en ge nhe i ro Plí nio Bran co, che fe da Co mis são de Estu dos dos Trans -
por tes Co le ti vos de São Pa u lo, em seu tra ba lho “Ser vi ços de Uti li da de
Pú bli ca”, vas ta men te do cu men ta do, tem oca sião de nos ci tar toda a
ju ris pru dên cia ame ri ca na; e, en tre ou tras pas sa gens, diz o se guin te:

“O juiz Bran de is, cri ti can do in ter pre ta ções que têm sido
da das ao aca so ‘Smyth vs. Ames’, as sim se ex pres sa va: A co i sa 
de vo ta da ao uso pú bli co pe los que in ves tem di nhe i ro não é a
pro pri e da de es pe cí fi ca, tan gí vel ou in tan gí vel, mas o ca pi tal
con sa gra do ao em pre en di men to.”

Não se tra ta do ca pi tal mo ne tá rio, mas do ca pi tal já apli ca do,
e este não pode ser trans la da do.

Além dis so, as em pre sas de ser vi ços de uti li da de pú bli ca já
go zam de van ta gens que as co lo cam em si tu a ção mu i to di fe ren te das
em pre sas par ti cu la res. Estão, por tan to, su je i tas aos ônus ca pa zes de
equi li brar essa van ta gem.

Con ti nua o en ge nhe i ro Plí nio Bran co:

“Di rão que, nas in dús tri as par ti cu la res, o pro pri e tá rio se
be ne fi cia de qual quer alta ve ri fi ca da no pre ço dos ma te ri a is
em pre ga dos nas suas ins ta la ções. Mas é pre ci so de uma vez
por to das não con fun dir as co i sas. O con ces si o ná rio de ser vi ços
de uti li da de pú bli ca se co lo ca numa si tu a ção mu i to di ver sa
da que la em que se acham os ca pi ta lis tas que se de di cam à
pro du ção de ar ti gos, em re gi me de li vre con cor rên cia. Estes
po dem se beneficiar com a alta dos pro du tos, mas po dem
tam bém per der e mes mo fa lir com a ba i xa. Por isso mes mo é
que os seus lu cros são sem pre no ta vel men te ma i o res do que 
os que re ce bem os ca pi ta is in ves ti dos em ser vi ços pú bli cos.”

Mais adi an te:

“Estas si tu a ções ir re a is a que con duz a dou tri na do cus to
de re pro du ção, é que le vam Jo nes & Big ham a ci tar um es cri -
tor que as sim se ex pres sa va, a pro pó si to da apli ca ção des se
cri té rio às es tra das de fer ro: “A te o ria do cus to de re pro du ção
con tem pla uma co mu ni da de ima gi ná ria, na qual uma em pre sa 
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ima gi ná ria faz ava li a ções ima gi ná ri as de uma es tra da de fer ro
ima gi ná ria.”
Por que é essa, sem dú vi da, Se nho res, a re a li da de, e o cus to

his tó ri co está de acor do com a tra di ção ju rí di ca na ci o nal. Já o De cre to
nº 1.746, de 13 de ou tu bro de 1869, que au to ri zou o go ver no a con tra -
tar a cons tru ção, nos di fe ren tes por tos do Impé rio, de do cas e ar ma zéns 
para car ga, des car ga, guar da e con ser va ção das mer ca do ri as de im por ta -
ção e ex por ta ção, di zia, no seu pa rá gra fo 9º:

“Ao go ver no fica re ser va do o di re i to de res ga tar as pro -
pri e da des da com pa nhia, em qual quer tem po, de po is dos 10
pri me i ros anos de sua con clu são. O pre ço do res ga te será
fi xa do de modo que, re du zi do a apó li ces da dí vi da pú bli ca,
produza uma ren da equi va len te a 8% de todo o ca pi tal efe ti -
va men te em pre ga do na em pre sa.”
Era essa a lin gua gem, na épo ca, e o nos so Có di go de Águas,

em seu ar ti go 166, § úni co, diz:
“No caso de re ver são ou in de ni za ção, será esta cal cu la da 

pelo cus to his tó ri co, me nos a de pre ci a ção e com de du ção da
amor ti za ção já efe tu a da, quan do hou ver.”
Eram es sas, Se nho res, as pa la vras que de se já va mos pro fe rir

na de fe sa de nos sa emen da ou, em úl ti mo caso, do dis po si ti vo an te ri or – 
§ 7º do art. 164 –, por ser o mais con sen tâ neo aos in te res ses na ci o na is e
ao pro gres so de nos sa pá tria.

Era o que ti nha a di zer. (Mu i to bem! Mu i to bem!)

Sr. Costa Neto – Sr. Pre si den te, exis tem di ver gên ci as en tre os re -
la to res. Eu, pes so al men te, sou con tra a in tro du ção do cus to his tó ri co no
tex to do pro je to. Os meus no bres e emi nen tes co le gas, re la to res da Sub co -
mis são, ali nham-se, po rém, en tre os par ti dá ri os da me di da.

Peço a V. Exª se dig ne con ce der a pa la vra ao no bre De pu ta do 
Sou sa Cos ta, que de fen de rá o tex to do pro je to. (Mu i to bem! Mu i to bem!)

Sr. Sou sa Cos ta – Sr. Pre si den te, as duas di fe ren ças es sen ci a is
en tre o tex to do pro je to pri mi ti vo e o art. 150 do pro je to re vis to já
fo ram, des ta tri bu na, as si na la das pe los ilus tres ora do res que me an te -
ce de ram.
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A pri me i ra foi a su pres são da na ci o na li za ção das em pre sas
con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos, e a se gun da, a eli mi na ção da fra se
“cal cu la das com base no cus to his tó ri co”.

Prin ci pal men te a res pe i to do cri té rio do cus to his tó ri co, fa lou
o ilus tre Sr. De pu ta do Vi e i ra de Melo: S. Exª o fez com o bri lho e o
en tu si as mo com que cos tu ma tra tar das ma té ri as de que se ocu pa, mas
não acres cen tou qual quer ar gu men to novo aos que cons tam do seu dis cur -
so an te ri or, dis cur so que já era do co nhe ci men to da Co mis são, quan do
de li be rou, apro van do emen das apre sen ta das, al te rar a re da ção do in ci so.

Não se ria no pra zo de 10 mi nu tos que eu po de ria dis cor rer,
pe ran te esta cul ta Assem bléia, a pro pó si to de ma té ria tão de ba ti da como 
seja a do cus to his tó ri co.

Em gran des li nhas, V. Exas sa bem o que sig ni fi ca “cus to his -
tó ri co”.

Um exem plo diz mais do que de fi ni ções: uma casa que, em
1900, ha via cus ta do 100 mil cru ze i ros, em bo ra hoje va lha um mi lhão de
cru ze i ros, con ti nua ten do como “cus to his tó ri co” o va lor de 100 mil
cru ze i ros.

SR. CAR LOS PRES TES – Há di fe ren ça en tre a pro pri e da de
par ti cu lar e o ser vi ço pú bli co de con ces são.

Sr. Sousa Costa – Em qual quer dos ca sos a si tu a ção é a mes ma: 
o ca pi tal em pre ga do em 1900 pode ser o seu va lor de cu pli ca do, mas o
“cus to his tó ri co” é o va lor na que la data.

Que se pre ten de ao fa lar em re vi são de ta ri fas cal cu la das à
base do cus to his tó ri co? Que a re mu ne ra ção do ca pi tal pro ve nha a con -
di ção de jus ta men te re mu ne ra do, con si de ra do em seu va lor na data de
apli ca ção?

Per gun to aos Srs. Cons ti tu in tes se ha ve rá al guém, no mun do,
ca paz de in ver ter ca pi tal num país onde pre do mi ne se me lhan te cri té rio,
sa ben do-se além dis so que por uma fa ta li da de de sua his tó ria a mo e da
tem sido sem pre re du zi da em seu po der de com pra.

Sr. Vi e i ra de Melo – Inver tem-no em to dos os pa í ses que ado -
tam esse cri té rio.
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Sr. Sousa Costa – Mes mo nos Esta dos Uni dos, onde as va ri a -
ções da mo e da são, in dis cu ti vel men te, mu i to me nos sen sí ve is do que
em ou tros pa í ses, como o Bra sil, o cri té rio do “cus to his tó ri co” não
cons ti tui dou tri na úni ca para ser vir à fi xa ção da re mu ne ra ção de ca pi tal.
Dis cu te-se e de fen de-se ora o cri té rio do cus to his tó ri co, ora o cri té rio
de re pro du ção.

Que é o cus to de re pro du ção? É o va lor que exi gi ria no mo -
men to pre sen te a re a li za ção da mes ma obra exe cu ta da no pas sa do.

Sr. Vi e i ra de Melo – É por tan to ava li ar fer ro ve lho como fer ro
novo.

Sr. Ali o mar Ba le e i ro – O no bre ora dor per mi te um apar te?
S. Exª há de con vir em que o exem plo pelo no bre ora dor tra zi do à Casa 
não tem sí mi le com o caso da ex plo ra ção de ser vi ços pú bli cos: pri me i ro, 
por que uma casa qual quer um pode le van tar, e, se gun do, por que o ser -
vi ço pú bli co, con ce bi do por sua pró pria na tu re za eco nô mi ca, tem de ser 
sem pre ex plo ra do em re gi me de mo no pó lio. É pre ci so as se gu rar na
Cons ti tu i ção re gi me pelo qual a em pre sa re ce ba a re mu ne ra ção e a
amor ti za ção do seu ca pi tal. Ima gi ne o no bre ora dor um con tra to com a
cláu su la de re ver são. Te ría mos, en tão, a amor ti za ção do ca pi tal, de po is
de re a ver o pró prio ca pi tal amor ti za do. V. Exª es que ce-se de que o cus to
his tó ri co com por ta o em pre go dos ín di ces cor re ti vos.

Sr. Sousa Costa – Se V. Exª ado tar ín di ces cor re ti vos fal se a rá o
cri té rio do cus to his tó ri co. (Mu i to bem!)

Dis po nho so men te de dez mi nu tos e es tou ape nas fa zen do
uma ex po si ção a fim de jus ti fi car as ra zões da Co mis são, e con clu ir que,
sen do o “cus to his tó ri co” um cri té rio de ava li a ção, en tre ou tros, não
pos so com pre en der que se que i ra eri gir esse cri té rio de ava li a ção em
pon to bá si co, para nele se fun da rem os cál cu los de re vi são de ta ri fa.

Dir-se-á que em ou tros pa í ses as sim se pro ce de. Não é exa to.

Sr. Ali o mar Ba le e i ro – Te nho pena de in ter rom per uma ex po si -
ção tão cla ra e bri lhan te...

Sr. Sou sa Cos ta – Se Vos sa Exce lên cia tem pena, não deve
in ter rom per...
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Sr. Ali o mar Ba le e i ro – ... mas V. Exª há de re co nhe cer que o
cus to his tó ri co visa, jus ta men te, evi tar uma ava li a ção dis pen di o sa, di fí cil 
e in se gu ra, pela sua pró pria na tu re za, como é, subs ti tu in do-a pelo exa me 
da con ta bi li da de. É o mes mo que em pres tar eu ao Ban co da Pro vín cia
do Rio G. do Sul, em boas mãos, um mi lhão de cru ze i ros, e, de po is de
me pa gar o mes mo juro e amor ti za ção, exi gir que ain da me pa gue cin co
mi lhões de cru ze i ros, ale gan do o va lor atu al do meu di nhe i ro.

Sr. Sousa Costa – O ar gu men to de V. Exª não cabe no caso em 
de ba te.

Vol te mos ao as sun to.
A fi xa ção des se cri té rio da ava li a ção ab so lu ta men te não se duz 

a nin guém a fa zer in ver sões de ca pi tal no país, e as sim não deve ser ins -
cri to na Cons ti tu i ção.

Sr. Plí nio Bar re to – Este, o ar gu men to prin ci pal.

Sr. Sousa Costa – Obser ve-se que não digo que o cri té rio do
cus to his tó ri co não seja – de fato o pode ser em mu i tos ca sos – o cri té -
rio mais jus to a ser apli ca do, mas o mal é que re rem que o seja sem pre;
isso não é ad mi ti do em par te al gu ma.

Sr. Má rio Ma sa gão – Não é so men te a cir cuns tân cia de não ser
o cus to his tó ri co ado ta do em par te al gu ma em lei cons ti tu ci o nal. Não
há lei or di ná ria al gu ma, mes mo nos Esta dos Uni dos, onde o cus to his -
tó ri co te nha sido con sa gra do. Entre tan to, no Bra sil, que rem al guns
re sol ver na Cons ti tu i ção, que é lei fun da men tal, ques tão ex tre ma men te
de ba ti da, e que hoje está per den do im por tân cia mes mo nos Esta dos
Uni dos, seu país de ori gem. Com efe i to, nes se país a ju ris pru dên cia já
re pe liu o cus to his tó ri co, e nem mes mo Ro o se velt, seu úl ti mo gran de
par ti dá rio, con se guiu gal va ni zar o prin cí pio.

Sr. Ali o mar Ba le e i ro – Pelo con trá rio.

Sr. Isra el Pi nhe i ro – De ve mos con si de rar a re a li da de bra si le i ra e 
não a si tu a ção de ou tros pa í ses já evo lu í dos. Num país novo, a des bra var,
as con di ções são com ple ta men te di fe ren tes. Per gun ta ria aos se nho res
Cons ti tu in tes: Qual a com pa nhia es tran ge i ra que que re rá em pre gar seu
ca pi tal numa con ces são de es tra da de fer ro em Mato Gros so por exem -
plo, em zona nova a ser des bra va da, se não ti ver ga ran ti as com o de sen -
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vol vi men to da zona? Não te nha mos dú vi da, se nho res Cons ti tu in tes, a
con ces são po de rá ser dada como para ser vi ço pú bli co, mas a em pre sa
será co mer ci al; quer di zer, o ca pi tal pre ci sa rá ter re mu ne ra ção jus ta.

Sr. Sousa Costa – Não se ria fiel man da tá rio da ilus tre Co mis são 
se to mas se par ti do por uma ou ou tra dou tri na: o caso não me pa re ce ser 
de par ti do. É pre ci so exa ta men te que não se tome par ti do por este ou
aque le cri té rio e na Cons ti tu i ção cons te que as ta ri fas de vem ser cal cu la -
das de modo a não ex ce der uma jus ta re mu ne ra ção, isto é, em seu jus to
va lor. E qual o jus to va lor?

Sr. Pa u lo Sa ra sa te – Pe di ria uma in for ma ção a V. Exª, para me
ori en tar: O dis po si ti vo do pro je to re vis to pro í be que se apli que o cus to
his tó ri co?

Sr. Souza Costa – Abso lu ta men te. Não pro í be.

Sr. Pa u lo Sa ra sa te – Faço a per gun ta por que noto re ce i os, en tre 
al guns co le gas, de que, su pres sa a cláu su la “cus to his tó ri co”, a in ter pre -
ta ção his tó ri ca vá di zer que não cabe, no caso, o cus to his tó ri co. Mas,
ante a afir ma ção po si ti va e com a in ter pre ta ção dada pelo re la tor, fica
des fe i to esse re ce io.

Sr. Sou sa Cos ta – Vou res pon der ao no bre De pu ta do Sr. Pa u lo
Sa ra sa te: Não cre io en con tre al guém, no ele men to his tó ri co, for ma do
por este de ba te, para afir mar que a eli mi na ção do tex to, des sa ex pres são
que se dis cu te, per mi te a con clu são de que esse mé to do de ava li a ção
não pos sa ser ado ta do.

Essa in ter pre ta ção se ria ab sur da.

Sr. Nes tor Du ar te – De se ja ria fa zer uma per gun ta a V. Exª,
por que ig no ro o as sun to: A es co lha da ex pres são “jus ta re mu ne ra ção”
ex clui que ama nhã se apli que o cri té rio do cus to his tó ri co?

Sr. Sousa Costa – Abso lu ta men te, não.

Sr. Nes tor Du ar te – Não exclui? Então, voto pelo pro je to.

Sr. Sou sa Cos ta – Pre fe ri ria, para ser bem cla ro, mais cla ro do
que meus re cur sos per mi tem ser (não apo i a dos), re fe rir-me ao co nhe ci do
juiz da Cor te Su pre ma dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, Char les Hug hes.
Pa re ce-me la pi dar o seu con ce i to a res pe i to do as sun to. É na tu ral que,
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ao fi xar as ta ri fas, o es ta do pre fi ra sem pre um dos cri té ri os e as com pa -
nhi as pre fi ram ou tro, con for me a con jun tu ra eco nô mi ca em que o cál -
cu lo des sas ta ri fas se vai pro ce der.

Diz a sen ten ça do juiz Char les Hug hes: “It is not a mat ter of
for mu la but the re must be a re a so na ble jud ge ment ha ving is ba sis in a
pro per con si de ra ti on of  all re le vant facts.”

Esta é a dou tri na que ori en ta as de ci sões da mais alta cor te
ame ri ca na.

Sr. Vi e i ra de Melo – Hoje, já não é. De po is da no me a ção dos
ju í zes Frank fur ter e Byrnes, mo di fi cou-se com ple ta men te, no par ti cu lar, 
aten den do à in fluên cia do pró prio Pre si den te Ro o se velt, o ma i or de fen -
sor da Amé ri ca do Nor te, do cus to his tó ri co.

Sr. Gu a ra ci Sil ve i ra – Para um es cla re ci men to, de se ja ria que o
ora dor me in for mas se se, com jus ta re mu ne ra ção, se en ten de que de va -
mos pa gar a uma com pa nhia, que aqui se es ta be le ceu, por uma va lo ri za -
ção para a qual ela não con tri buiu. Por exem plo: um ter re no no cen tro
da ci da de e que se va lo ri zou pe las con di ções da ci da de, e não pelo tra ba -
lho da com pa nhia.

Sr. Sousa Costa – E Vos sa Exce lên cia acha isso jus to?

Sr. Gu a ra ci Sil ve i ra – Não é jus to.

Sr. Sousa Costa – E por que ad mi tir que as au to ri da des não
vão pen sar como V. Exª?

Sr. Gu a ra ci Sil ve i ra – Era o que que ria ou vir de V. Exª.

Sr. Sou sa Cos ta – A lei é cla ra quan do fala em “jus ta re mu -
ne ra ção”.

Esta, Sr. Pre si den te, é a pri me i ra par te e que se re fe re a eli mi -
na ção da ex pres são “cus to his tó ri co” e quan to à qual já dei as ra zões
por que so li ci to ao Ple ná rio que man te nha o tex to do pro je to.

Com re fe rên cia à par te da na ci o na li za ção das em pre sas de
con ces são de ser vi ço pú bli co, já foi bri lhan te men te tra ta da pelo no bre
De pu ta do Sr. Her mes Lima, numa das re u niões da Co mis são. S. Exª,
com cla re za no tá vel de ar gu men tos, sus ten tou que só com pre en dia a na -
ci o na li za ção como si nô ni mo da es ta ti za ção. Nes se pon to de vis ta está,
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na tu ral men te, co lo ca do, por for ça de dou tri na, o ilus tre Se na dor Sr. Car -
los Pres tes. Res pe i to a opi nião de S. Exª. Não con cor do, en tre tan to,
com ela, e como eu não po dem ad mi ti-la to dos quan tos de se jem ver, na
Cons ti tu i ção do Bra sil, ins cri to o prin cí pio da pro pri e da de pri va da. Os
que pen sam de ma ne i ra con trá ria, os que são so ci a lis tas, os que acre di tam 
de ver os me i os de pro du ção fi car em po der do es ta do, cer to vo ta rão
com o Se na dor Car los Pres tes. (Há ou tros apar tes. Soam os tím pa nos.)

Sr. Ali o mar Ba le e i ro – Vos sa Exce lên cia deve, pelo mo ti vo que
aca ba de ex por, vo tar a fa vor do cus to his tó ri co, por que é a de fe sa ca pi -
ta lis ta, do pro pri e tá rio do ca pi tal, con tra o mo no po li za dor des te.

Sr. Cai res de Bri to – O ora dor fala em ser vi ço pú bli co de pro -
pri e da de priva da?

Sr. Sou sa Cos ta – Vos sa Exce lên cia não po dia ter en ten di do
isso. De cla rei que aque les que que rem ins cri to na Cons ti tu i ção o prin cí -
pio da pro pri e da de pri va da, num sis te ma do go ver no li be ral de mo crá ti co
e não que rem in se rir na Car ta Mag na a so ci a li za ção dos me i os de
pro du ção...

Sr. Ca ires de Bri to – Vos sa Exce lên cia acha que os ser vi ços pú -
bli cos em mãos do es ta do não cons ti tu em bens ou me i os de pro du ção?

Sr. Nes tor Du ar te – O di le ma do ora dor é for ça do de ma is. Pos so
não ser so ci a lis ta e ser con tra as con ces sões de ser vi ços pú bli cos. Pe di ria
a S. Exª não cri ar di fi cul da des ao Ple ná rio na es co lha de um dis po si ti vo,
que não seja tão por ten to so e es drú xu lo, para o tex to da Cons ti tu i ção.

Sr. Sousa Costa – Esse é ou tro as pec to de ques tão. Res pon do
ao no bre Se na dor Car los Pres tes, pois S. Exª de cla rou des ta tri bu na que
era con trá rio à con ces são dos ser vi ços pú bli cos.

Sr. Cai res de Bri to – Mas isso não é pro por me di da co mu nis ta.

Sr. Sousa Costa – Vos sa Exce lên cia quer que eu de cla re que o
Sr. Car los Pres tes não é co mu nis ta? A dou tri na do Sr. Se na dor Car los
Pres tes, en tre tan to, se har mo ni za, ri go ro sa men te, com a sua fi lo so fia
po lí ti ca. Digo-o com todo o res pe i to que S. Exª me me re ce.

Sr. Car los Pres tes – Não se tra ta, no mo men to, de dou tri na.
Des sa tri bu na, te nho dito mais de uma vez: so mos co mu nis tas, ve mos

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 375



na mar cha do ca pi ta lis mo a che ga da ine xo rá vel ao so ci a lis mo, não de -
pen den do da von ta de pes so al de cada um de nós, nem da te o ria de
Marx. É uma fa ta li da de da pró pria so ci e da de ca pi ta lis ta que ca i rá, sem
dú vi da, no so ci a lis mo. Mas, nos dias de hoje, o que de fen de mos, no
Bra sil, não é ne nhu ma re vo lu ção so ci a lis ta. Nem exis te emen da nos sa,
tra du zin do qual quer re i vin di ca ção de ca rá ter so ci a lis ta. Sa be mos que vi -
ve mos numa so ci e da de ca pi ta lis ta, e hoje, em nos so País, o fun da men tal 
é li qui dar to dos os res tos fe u da is que es tão im pe din do o de sen vol vi -
men to do ca pi ta lis mo no Bra sil. O ope ra ri a do bra si le i ro so fre me nos do 
ca pi ta lis mo do que des ses res tos fe u da is, des ses atra sos. Li ga do a es ses
atra sos, à clas se do mi nan te dos gran des pro pri e tá ri os de ter ras, está o
ca pi tal es tran ge i ro, par ti cu lar men te por meio das em pre sas de ser vi ços
pú bli cos. Jul ga mos que os ser vi ços pú bli cos nas mãos do Esta do são
per fe i ta men te com pa tí ve is com o ca pi ta lis mo, e que, em inú me ros pa í ses
ca pi ta lis tas, os ser vi ços pú bli cos es tão nas mãos do es ta do. Aqui, em
nos sa pá tria, os Cor re i os e Te lé gra fos, por exem plo, sem pre es ti ve ram
nas mãos do Esta do. Por isso, re cla ma mos, de acor do com o § 7º do
art. 164 e com a nos sa emen da, que a lei re gu le a na ci o na li za ção; que os
ser vi ços em mãos de con ces si o ná ri os se jam re gu la dos, pas sem ao Esta do, 
en fim, fe i ta a es ta ti za ção des ses ser vi ços. Nada tem a ver com so ci a lis -
mo ou co mu nis mo. Enten de-se mais de per to com o pro gres so do Bra -
sil, com o de sen vol vi men to da sua eco no mia e com o fu tu ro do nos so
povo.

Sr. Sou sa Costa – V. Exª de se ja, Sr. Se na dor, a evo lu ção do
ca pi ta lis mo, se gun do aca ba de de cla rar? Esta mos, en tão, de ple no
acor do.

Assim, ape lo para a Assem bléia no sen ti do de vo tar ri go ro -
sa men te em con for mi da de com o tex to, por que des se modo per mi ti -
re mos a co la bo ra ção do ca pi tal es tran ge i ro, que virá ace le rar o pro -
gres so do Bra sil e so lu ci o nar os nos sos pro ble mas, ao in vés de fe char 
as por tas do País à co la bo ra ção uni ver sal. (Mu i to bem! Mu i to bem! Pal -
mas.)

 Sr. Hermes Lima – Sr. Pre si den te, tive ne ces si da de de vir à tri -
bu na por que a ma i o ria da Sub co mis são da Ordem Eco nô mi ca e So ci al
foi voto ven ci do no selo da gran de Co mis são quan do se dis cu tiu esse
pro ble ma.
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De se ja va, em bre ves pa la vras, acen tu ar que a fa cul da de de na -
ci o na li zar no sen ti do de pas sar ao con tro le do es ta do ou da Na ção está
con sa gra do como nor ma ge ral no ar ti go 146 ao di zer:

“À União é re co nhe ci da a fa cul da de, me di an te lei es pe ci al,
de in ter vir no do mí nio eco nô mi co.”

Acres cen ta, tam bém, que à União cabe mo no po li zar de ter mi -
na da in dús tria ou ati vi da de.

SR. CARLOS PRESTES – Isto nada tem a ver com a na ci o na li -
za ção das con ces sões.

Sr. Hermes Lima – Ao con trá rio, evi den te men te, tem que ver
com a na ci o na li za ção das con ces sões. Esse prin cí pio per mi te per fe i ta -
men te ao Esta do mo no po li zar qual quer in dús tria ou ati vi da de, mes mo
as que não cons ti tu em ser vi ços pú bli cos ou não se jam da ca te go ria téc ni ca
de tais ser vi ços, mas te nham sido jul ga das pelo le gis la dor, in dis pen sá ve is 
à me lhor or ga ni za ção da so ci e da de.

E isto que o prin cí pio con sa gra “mo no po li zar” está aqui no
sen ti do de na ci o na li zar, isto é, atri bu ir ao con tro le do es ta do ou ao do -
mí nio da na ção. Nem pode ter ou tra com pre en são, pois o que sig ni fi ca
mo no po li zar, às mãos do Esta do, se não atri bu ir o con tro le dos bens ao
do mí nio da Na ção?

No meu pon to de vis ta pes so al pre fe ri ria que es ti ves se aqui,
em vez de “mo no po li zar”, a pa la vra “na ci o na li zar”. Acho que a pa la vra
mo no po li zar tem sen ti do até mais agres si vo que na ci o na li zar.

Sr. Pa u lo Sa ra sa te – Gran de par te da Assem bléia, aliás, as sim
vo tou.

Sr. Her mes Lima – E vo tou mu i to bem, pois não é pos sí vel
de sar mar o Esta do nes ta al tu ra da vida con tem po râ nea e da trans for ma ção 
so ci al que es ta mos pre sen ci an do, do po der de in ter vir, de na ci o na li zar ou
de mo no po li zar.

Sr. Mário Brant – É a te o ria do nazi-fas cis mo e do co mu nis mo.

Sr. Her mes Lima – Não é isso. O que há é o se guin te: tan to os
re gi mes to ta li tá ri os como os de mo crá ti cos po dem na ci o na li zar ou
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mo no po li zar, mas, ape nas na ci o na li zam e mo no po li zam com ob je ti vos
di fe ren tes e por meio de téc ni ca di ver sa.

Essa é a dis tin ção, ex clu si va men te esta. Di zer que na ci o na li zar 
é pró prio de re gi me fas cis ta não cor res pon de à re a li da de do nos so tem po.
Ve mos a Cons ti tu i ção fran ce sa, re pi to aqui, li de ra da pelo par ti do ma jo -
ri tá rio atu al na Fran ça que é um par ti do cris tão, mas, so bre tu do ca tó li co, 
con sa grar o prin cí pio da na ci o na li za ção.

Logo, a ver da de é esta: tan to o na zis mo como a de mo cra cia
po dem na ci o na li zar; tan to o na zis mo como a de mo cra cia po dem fa zer
uso da ciên cia. A ques tão é que o re gi me de mo crá ti co faz uso da ciên cia 
num sen ti do, ao pas so que o na zis mo, o ra cis mo, o fas cis mo, fa zem uso
da ciên cia e da téc ni ca em ou tro sen ti do.

 Sr. Nes tor Du ar te – É pela fi na li da de que se dis tin gue um re gi me
de ou tro.

Sr. Her mes Lima – Qu an do a Gran de Co mis são, por tan to,
re sol veu su pri mir essa ex pres são re la ti va a na ci o na li za ção das em pre sas
con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos, fe de ra is, es ta du a is, mu ni ci pa is – se 
es tou bem lem bra do dos de ba tes lá ocor ri dos – re ti rou a ex pres são
“na ci o na li za ção”, por que ela vi nha acom pa nha da do sen ti do tra di ci o nal, 
por as sim di zer, que lhe fora dado na Cons ti tu i ção de 34 e pre ci sa do na
Cons ti tu i ção de 1937. (Mu i to bem!)

Sr. Má rio Ma sa gão – As opi niões dos mem bros da Gran de
Co mis são se ma ni fes ta ram an tes da vo ta ção, e, sal vo en ga no, não co in -
ci dem in te i ra men te com o que V. Exª está ex pon do.

Sr. Her mes Lima – V. Exª não tem ra zão, como pas sa rei a
de mons trar.

Sr. Má rio Ma sa gão – Os vo tos que já ma ni fes ta ram fo ram con -
trá ri os à na ci o na li za ção em si, por que en ten di am que o Esta do é mau
produ tor, que a in dús tria, nas mãos do Esta do, acar re ta pro du ção in fe ri or e 
por pre ço ma i or.

Sr. Her mes Lima – A mé dia das opi niões ma ni fes ta das na
Co mis são – se não me en ga no – pode não ter ace i to a na ci o na li za ção
no sen ti do da pas sa gem do ser vi ço para o do mí nio do Esta do ou da
Na ção, pode não o ter ace i to no caso es pe ci al; no en tan to, já ado ta do o

378 Sér gio So a res Bra ga 



prin cí pio ge ral, como re fe ri, con fir ma do pelo ple ná rio da Assem bléia.
Esta é a ver da de.

Sr. Má rio Ma sa gão – Po de rei de mons trar que há equí vo co da
par te de V. Exª.

Sr. Pra do Kelly – A ex pres são “na ci o na li za ção” foi ob je to de
gran de de ba te na Co mis são Cons ti tu ci o nal.

Sr. Hermes Lima – Exa ta men te, dis cu tiu-se mu i to. Eu mes mo
fui fa vo rá vel à re ti ra da da ex pres são, como o sou, por que en ten do que,
se fi cas se no pro je to, se ria tida como exi gên cia de aci o nis tas bra si le i ros
para as em pre sas. Foi o que de pre en di do de ba te ali tra va do.

Sr. Pa u lo Sa ra sa te – É na ci o na li za ção de acor do com o nos so
modo de ver.

Sr. Nes tor Du ar te – Pe di ria li cen ça para um apar te, mes mo
den tro da com ple xi da de do de ba te. Não en ten do o que seja na ci o na li za -
ção de ser vi ço pú bli co. Para mim a ex pres são é re dun dan te. Se o ser vi ço 
é pú bli co, não tem que ser na ci o na li za do.

Sr. Pa u lo Sa ra sa te – Não se tra ta de ser vi ço pú bli co, mas de
em pre sas.

Sr. Nes tor Du ar te  – Tam bém não en ten do a ex pres são “na ci o -
na li za ção de em pre sa de con ces são de ser vi ço pú bli co”, por que é
ex pres são cir cun lo qui al. De ver-se-ia pro i bir a con ces são por que naci o -
na li zar em pre sa de ser vi ço pú bli co e, ape nas, de i xar que con ti nue a exis -
tir o ser vi ço público sob o sis te ma de con ces são.

Sr. Má rio Ma sa gão – Per fe i ta men te. Per mi ta-me o no bre ora dor
mais um es cla re ci men to. O ser vi ço pú bli co se re a li za de duas for mas: di -
re ta men te pelo Esta do, ou in di re ta men te, por meio de con ces si o ná rio.
Mas é sem pre pú bli co, e não pode ser mais na ci o na li za do do que isso.

Sr. Pa u lo Sa ra sa te – O ora dor está di zen do isso mes mo.

Sr. Aga me non Ma ga lhães – Tra ta-se de sim ples ex plo ra ção do
ser vi ço.

Sr. Má rio Ma sa gão – Não se pode es ta be le cer equi va lên cia en -
tre na ci o na li za ção e mo no pó lio. O ser vi ço pú bli co é ex plo ra do pelo
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Esta do em ra zão de pri vi lé gio ex clu si vo, con for me Rui Bar bo sa ex pli -
cou mu i to bem. Esse pri vi lé gio não se con fun de com o mo no pó lio.
Não se tra ta da mes ma co i sa.

O par ti cu lar não pode pre ten der for ne cer ele tri ci da de,
ocu pan do ruas e pra ças, que são bens pú bli cos. Exa ta men te pela na tu -
re za das co i sas, esse ser vi ço é pú bli co, em vir tu de de pri vi lé gio.

Ao con trá rio do pri vi lé gio ex clu si vo, o mo no pó lio ar ran ca do
cam po da ati vi da de pri va da de ter mi na das ati vi da des para jungi-las ao
Esta do.

O mo no pó lio, ao con trá rio do pri vi lé gio ex clu si vo, di mi nui o
cam po da ex plo ra ção par ti cu lar. E acar re ta, tam bém, pre ju í zos para a
Na ção, por que o Esta do é mau pro du tor, e não con se gue ope rar nas
mes mas con di ções de efi ciên cia do par ti cu lar. Por isso, so mos con trá ri os
à dis po si ção mo no po li za do ra da emen da, as sim como so mos con trá ri os à 
na ci o na li za ção, que não tem sen ti do, em re la ção ao ser vi ço pú bli co.

Sr. Má rio Brant – Pa re ce que a Assem bléia está per den do
tem po em dis cu tir as sun to já de ci di do e con ce di do pelo art. 146. Pre -
ten de-se con ce der ao Esta do o di re i to de mo no po li zar cer tas in dús tri -
as e cer tos ra mos de ati vi da de; mas, para isso, con ce de-se o di re i to de
mo no po li zar tudo. O Esta do, por essa ori en ta ção, po de rá mo no po li -
zar a edu ca ção, po de rá mo no po li zar as in dús tri as e ati vi da des jor na lís -
ti cas; po de rá no me ar jor na lis tas como em pre ga dos pú bli cos, con for me 
acon te ceu na Itá lia.

Sr. Pa u lo Sa ra sa te – Essa in ter pre ta ção é ul tra elás ti ca e de ma -
gó gi ca.

(Tro cam-se di ver sos apar tes.)
Sr. Her mes Lima – Vos sas Exce lên ci as hão de per mi tir que,

sen do a ma té ria dou tri ná ria, con si ga con clu ir meu pen sa men to, que é,
pelo me nos, o da ma i o ria da sub-co mis são. E te nho uma de cla ra ção
es pe ci al a fa zer, em meu nome e em nome  do nobre repre sen tan te Se -
nhor Aga me non Ma ga lhães.

Não va mos dis cu tir co i sa al gu ma a res pe i to do sen ti do de na -
ci o na li za ção, por que isto não mo di fi ca o que, na re a li da de, é a na ci o na li -
za ção. O que dá sen ti do a essa pa la vra é, por exem plo, o gover no inglês
na ci o na li zan do o Ban co da Ingla ter ra; é o gover no inglês na ci o na li zan do
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as mi nas de car vão.  Isto, sim, é que dá sen ti do a essa ex pres são, e não
ape nas a in ter pre ta ção do tex to le gal. É a vida, a prá ti ca do que se faz da 
na ci o na li za ção. O que dá sen ti do à na ci o na li za ção é o tex to da nova
Cons ti tu i ção fran ce sa, quan do as se gu ra a na ci o na li za ção, não no sen ti do
ape nas de re pe tir o tru ís mo de que todo ser vi ço pú bli co é na ci o na li za do.
Não é nes se sen ti do que a re a li da de da dou tri na po lí ti ca e eco nô mi ca
tem em pre ga do o ter mo na ci o na li za ção.

Pas san do à for ma da ex pres são do “cus to his tó ri co”, devo
di zer, em meu nome e no do emi nen te repre sen tan te Sr. Aga me non Ma -
ga lhães, que fo mos vo tos ven ci dos na Co mis são, que so mos a fa vor da
in clu são, no tex to, das pa la vras “cus to his tó ri co” e, em con se qüên cia,
so mos fa vo rá ve is à emen da e ao des ta que pe di do pelo ilus tre co le ga Sr.
Vi e i ra de Melo. E so mos fa vo rá ve is, de vez que o ar gu men to que se
quer in vo car con tra o cus to his tó ri co é atri bu ir-lhe ri gi dez que não tem,
nun ca teve e ja ma is po de rá ter.

Sr. Aga me non Ma ga lhães – Esta, a ver da de.

Sr. Her mes Lima – Argu men ta-se com uma ri gi dez ex tra or di -
ná ria do cus to his tó ri co, se gun do a qual, por exem plo, a Light, que há
vin te anos aqui in ves tiu di ga mos 200 mi lhões de cru ze i ros, ha ve ria sem -
pre de ter suas ta ri fas cal cu la das na base de 200 mi lhões de cru ze i ros.
Isso não é pos sí vel ad mi tir-se, nem o cus to his tó ri co se re fe re a uma
con di ção tão in jus ta como esta. O que ele pro cu ra evi tar é que o in ves ti -
men to de 200 mi lhões de cru ze i ros, a ser pago pelo povo, seja pago
ago ra pelo va lor de 500, 600 mi lhões de cru ze i ros ou mu i to mais. Nis so
vai um exa ge ro.

Sr. Sou sa Cos ta – Mas aque les que se ma ni fes ta ram con tra ri a -
men te ao cus to his tó ri co tam bém não que rem se me lhan te ab sur do.

Sr. Hermes Lima – Re co nhe ço-o.

Sr. Sou sa Cos ta – O que se de se ja é não se atri bu ir à ex pres são
“cus to his tó ri co” um sen ti do di fe ren te do que re al men te tem. Não é um 
con ce i to dú til como Vos sa Exce lên cia apre sen ta, mas ri go ro so e de fi ni do;
não ad mi te duas in ter pre ta ções. Esta a ra zão por que ne nhum povo cul to 
ace i ta tal fi xa ção.
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Sr. Hermes Lima – Não é ver da de que ne nhum povo cul to o
ace i te.

Sr. Sou sa Cos ta – Per dão; se não fos se ver da de eu não o es ta ria 
afir man do.

Sr. Hermes Lima – As cons ti tu i ções não ad mi tem; mas, Senho -
res, ne nhu ma Cons ti tu i ção faz alu são a ta ri fas como a nos sa.

Sr. Sou sa Cos ta – Há alu são fora das Cons ti tu i ções.

Sr. Gur gel do Ama ral – Não está em ca u sa a tese dis cu ti da pelo
emi nen te repre sen tan te Sr. Sou za Cos ta. O que se de ba te é o cus to his -
tó ri co, para base de cál cu lo de re vi são das ta ri fas.

Sr. Hermes Lima – Exa ta men te.
Sr. Sou sa Cos ta – Para que V. Exª que i ra a no ção de “cus to

his tó ri co” se não para isso? Sou con trá rio por que en ten do que ado tá-lo
na Cons ti tu i ção se ria fe char as por tas do Bra sil à co la bo ra ção; de ne ces -
si tar mos ato de ja co bis mo pre ju di ci al aos nos sos in te res ses na ci o na is.
Por isso é que sou con trá rio.

Sr. Hermes Lima  – Por tan to, Sr. Pre si den te, o cus to his tó ri co
não é esse mons tro que pre ten dem apre sen tar.

Sr. Gur gel do Ama ral – A emen da não tra ta de de sa pro pri a ção,
mas ape nas da fi xa ção das ta ri fas a qual é pre ci so seja fe i ta aten den do ao 
cus to his tó ri co, para be ne fí cio do povo e para im pe dir a sua ex plo ra ção.

Sr. Ne reu Ra mos – O no bre ora dor terá a bon da de de di zer se
a apro va ção do pro je to im pe de que, opor tu na men te, a lei or di ná ria, se
as sim en ten der, es ta be le ça o cus to his tó ri co como base das ta ri fas.

Sr. Her mes Lima – Ho nes ta men te, res pon do a V. Exª: Não
im pe de.

Sr. Ne reu Ra mos – Então, voto com o pro je to, que sa tis faz ple -
na men te. (Mu i to bem! Pal mas.)

Sr. Pa u lo Sa ra sate – O ora dor tam bém acha que a apro va ção do
pro je to não im pe di rá que a lei es ta be le ça pos te ri or men te o cus to his tó ri -
co; logo, to dos es ta mos de acor do com a in ter pre ta ção exa ta do tex to.

(Há ou tros apar tes. O Sr. Pre si den te re cla ma aten ção.)
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Sr. Hermes Lima – Se nho res Cons ti tu in tes, peço li cen ça para
ter mi nar; não po de rei per mi tir mais apar tes.

Sr. Má rio Ma sa gão – Per mi ta V. Exª ape nas mais uma ob ser -
va ção.

Sr. Hermes Lima – V. Exª tem di re i tos es pe ci a is.

Sr. Má rio Ma sa gão – O cus to his tó ri co be ne fi cia o Esta do nos pa í -
ses em que a mo e da se des va lo ri za; mas não na que les em que a mo e da se
va lo ri za, pois, en tão, o be ne fi ci a do é o con ces si o ná rio de ser vi ços pú bli cos.

(Tro cam-se apar tes si mul tâ ne os.)

Sr. Aga me non Ma ga lhães – Ao Bra sil con vém sem pre o cus to
his tó ri co.

Sr. Hermes Lima – Se nho res, a gran de ra zão pela qual se pode
per fe i ta men te pe dir a in clu são do cus to his tó ri co no tex to é que ele tra ta 
de ta ri fas e, por tan to, fi can do as sim, sem uma de ter mi na ção do ca pi tal,
ape nas numa ge ne ra li za ção mo ral, numa re co men da ção para o le gis la -
dor e para o ad mi nis tra dor.

Sr. Ga bri el Pas sos – Não en ten de V. Exª que num País como o
nos so, que ca re ce de ca pi ta is es tran ge i ros, com em pre sas di ver sas, umas 
gran des, ou tras pe que nas, a lei deve ter pos si bi li da de de tra tar di fe ren te -
men te umas e ou tras, se gun do as ne ces si da des e in te res ses na ci o na is,
não só para ser jus to com os ou tros, mas com a pró pria Na ção? Den tro
da Cons ti tu i ção, es ta be le cer cri té rio rí gi do, pode rá tra zer gran des pre ju í zos
ao País, atrás de uma mi ra gem mo men tâ nea. Não se re mos sem pre uma
Na ção in fla ci o nis ta, pa u pér ri ma; po de mos pro gre dir, e a Cons ti tu i ção
não é fe i ta para um dia, não é uma lei re vo gá vel.

Sr. Hermes Lima – O gran de en ga no da ar gu men ta ção está em
atri bu ir sem pre ao cus to his tó ri co uma ri gi dez mons tru o sa e for ma lís ti -
cas que não tem.

Sr. Ga bri el Pas sos – V. Exª está ven do que há di ver gên cia, até,
quan to à con ce i tu a ção do cus to his tó ri co. Como co lo car-se na Cons ti tu i -
ção, como co i sa cer ta, uma co i sa in cer ta?

Sr. Hermes Lima – O cus to his tó ri co não tem esta ri gi dez. Ca be rá 
à Assem bléia de ci dir na sua alta sa be do ria. (Mu i to bem! Pal mas.)

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 383



SR. PRESIDENTE – Vou sub me ter à vo ta ção as duas emen -
das que te nho so bre a mesa.

Sr. Vi e i ra de Melo∗ – Sr. Pre si den te, como o de ba te di vi diu a
ma té ria em duas par tes, isto é, a ques tão da na ci o na li za ção e a do cus to
his tó ri co, peço a V. Exª se dig ne res trin gir o meu des ta que à ex pres -
são – “com base no cus to his tó ri co”. (Mu i to bem!)

SR. PRESIDENTE – O Sr. Vi e i ra de Melo re quer se res trin ja 
o seu re pa ro à ex pres são – “com base no cus to his tó ri co”.

Os Srs. Re pre sen tan tes que apro vam a in clu são, no ar ti go 150 
do pro je to re vis to, des sas pa la vras, do des ta que do Sr. Vi e i ra de Melo,
que i ram le van tar-se. (Pa u sa.)

Está re je i ta da. (Pal mas.)
Vou sub me ter à vo ta ção a se gun da emen da, nº 3.260, do Sr.

Se na dor Car los Pres tes.
S. Exª pre ten de que se re di ja as sim:

“A lei re gu la rá a na ci o na li za ção das em pre sas con ces si o -
ná ri as de ser vi ços pú bli cos, fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is. Se -
rão re vis tos to dos os con tra tos le si vos aos in te res ses na ci o na is
e será de ter mi na da a fis ca li za ção e re vi são das ta ri fas dos ser vi -
ços ex plo ra dos por con ces são, que de ve rão ser cal cu la dos com
base no cus to his tó ri co, não se per mi tin do a eva são de lu cros
para o es tran ge i ro, mas apli can do-os em be ne fí cio do me lho ra -
men to e ex pan são dos ser vi ços e ele va ção do ní vel de vida dos
em pre ga dos. A lei se apli ca rá às con ces sões fe i tas no re gi me
an te ri or de ta ri fas es ti pu la das para todo o tem po da du ra ção do 
con tra to.”
O SR. CARLOS PRESTES (Pela or dem.)∗∗ – Sr. Pre si den te, é

evi den te que, re je i ta do o des ta que re que ri do pelo De pu ta do Vi e i ra de
Melo, está pre ju di ca da a ex pres são “do cus to his tó ri co”, que cons ta
tam bém de mi nha emen da. Pa re ce pre fe rí vel, por tan to, a re da ção do ar -
ti go 150 atu al.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
∗∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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Inda ga ria de V. Exª, Sr. Pre si den te, se se ria pos sí vel, como
subs ti tu ti vo à mi nha emen da, a vo ta ção do pró prio ar ti go 150 atu al,
di vi di do em duas par tes: pri me i ro, as duas li nhas ini ci a is; de po is, o res tan te
do dis po si ti vo.

Sr. Pa u lo Sa ra sa te – O ar ti go já foi vo ta do em glo bo.

SR. CARLOS PRESTES – É uma in da ga ção que faço a V. Exª,
Sr. Pre si den te, se per mi te ou não. Se não per mi tir a vo ta ção tal como
su gi ro, mi nha emen da fi ca rá de pé. (Mu i to bem.)

SR. PRESIDENTE – Infe liz men te, não pos so per mi tir, por -
que o ar ti go está apro va do, sal vo os des ta ques.

Os Se nho res que apro vam a Emen da nº 3.260, sem a ex pres -
são “do cus to his tó ri co”, já pre ju di ca da, que i ram le van tar-se. (Pa u sa.)

Está re je i ta da.

SR. PRESIDENTE – So bre o mes mo as sun to te nho a se -
guin te emen da do Sr. Luiz Car los Pres tes, cujo des ta que é o se guin te:

Re di gir as sim: “As ter ras apro ve i tá ve is para ex plo ra ção agrí co -
la ou pe cuá ria não uti li za das nas zo nas de ma i or den si da de de mo grá fi ca e 
à mar gem das es tra das de fer ro e de ro da gem, bem como as ter ras be ne -
fi ci a das por obras pú bli cas e as gran des pro pri e da des mal uti li za das ou
aban do na das, pas sa rão ao Esta do, me di an te lei es pe ci al, para que, da
mes ma sor te que as ter ras de vo lu tas, se jam dis tri bu í das gra tu i ta men te
aos cam po ne ses sem ter ra.”

(Art. 164 – § 18 do Pro je to an te ri or – Não tem cor res pon den te no
pro je to atu al.)

Pri me i ro sig na tá rio: Se na dor Car los Pres tes.
Sala das Ses sões, 27 de agos to de 1946. – Car los Pres tes.
Com esta fi cam en cer ra das de fi ni ti va men te as emen das e des -

ta ques so bre o ca pí tu lo do pro je to.
Sr. Alti no Aran tes (Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, V. Exª aca ba

de anun ci ar que es tão vo ta das to das as emen das e des ta ques apre sen ta -
dos a este ca pí tu lo.

Pa re ce-me, en tre tan to, que há en ga no da par te de V. Exª, vis -
to que eu mes mo apre sen tei Emen da que to mou o nº 1.857, para a qual
re que ri des ta que e não foi pos ta em vo ta ção.
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SR. CARLOS PRESTES – Se nhor Pre si den te, a Emen da
nº 3.258 ao § 18 do art. 164 do pro je to an te ri or, dis po si ti vo que foi eli -
mi na do do novo pro je to, era um subs ti tu ti vo para aque le pa rá gra fo.

Insis ti mos na sua de fe sa. No en tan to não que ro to mar o tem -
po da Casa, já a esta hora avan ça da de nos sos tra ba lhos, por que o as sun -
to foi sufici en te men te de ba ti do pela nos sa ban ca da.

Já des ta tri bu na tive oca sião de de fen der a ne ces si da de de
uma re for ma agrá ria em nos sa Pá tria e o ar ti go que pro po mos ao títu lo
em dis cus são abre a pers pec ti va para que um go ver no pro gres sis ta ini cie 
re al men te a re for ma agrá ria no Bra sil.

É evi den te, Se nho res, que o gran de mau da eco no mia na ci o -
nal está na si tu a ção de mi sé ria e de atra so nos nos sos cam pos. E, como
tive opor tu ni da de de ob ser var da qui, o pri me i ro pas so para a in dus tri a li -
za ção do País está no au men to do seu mer ca do in ter no, por meio da
ele va ção do ní vel de vida das gran des mas sas do cam po que cons ti tu em, 
sem dú vi da, a ma i o ria da nos sa po pu la ção. Como fa zer isso? Uti li zan do
as ter ras apro ve i tá ve is nas pro xi mi da des dos cen tros de con su mo e das
vias de co mu ni ca ção já exis ten tes.

To dos os go ver nos, in clu si ve o úl ti mo, que teve em mãos to dos 
os po de res du ran te quin ze anos, nada fi ze ram de útil nem de pa trió ti co
para me lho rar a si tu a ção da gran de mas sa cam po ne sa.

Mu i tas re for mas, pro je tos de co lo ni za ção fo ram ini ci a dos;
ne nhum de les pro du ziu re sul ta dos prá ti cos efi ci en tes. De ram-se lo tes de 
ter ras a al gu mas de ze nas ou cen te nas de fa mí li as; mas a so lu ção do pro -
ble ma re la ti vo à am pli a ção do mer ca do in ter no está, por cer to, na en tre -
ga de ter ras a mi lhões de cam po ne ses, dez mi lhões de tra ba lha do res do
cam po. O nú me ro de pro pri e tá ri os, in clu si ve os gran des pro pri e tá ri os,
não pas sa em nos sa Pá tria, se gun do o re cen se a men to de 1940, de
1.880.000. Tra ta-se de mi lhões de cam po ne ses que pre ci sam trans for -
mar-se em pro pri e tá ri os. Nem se diga que a me di da é de ca rá ter co mu -
nis ta ou so ci a lis ta; ao con trá rio, é ti pi ca men te de ca rá ter ca pi ta lis ta, por -
que a pró pria re vo lu ção agrá ria cons ti tui uma eta pa, par te in te gran te da
evo lu ção de mo crá ti co-bur gue sa – pas so ini ci al para o de sen vol vi men to
da eco no mia na ci o nal. O cam po nês só terá seu ní vel de vida ele va do no
dia que pos su ir sua eco no mia in de pen den te. Eis a ori en ta ção que pro -
po mos à re for ma agrá ria.
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Seria di fí cil, com a com po si ção mes mo des ta Casa, que a re -
for ma agrá ria fi cas se de ta lha da na Cons ti tu i ção. Abri mos, com o dis po -
si ti vo pro pos to, pos si bi li da de para que um Par la men to pro gres sis ta, den tro
da Cons ti tu i ção, pos sa le gis lar a res pe i to. Os ter mos de nos sa emen da
são os se guin tes:

“As ter ras apro ve i tá ve is para a ex plo ra ção agrí co la ou
pe cuá ria não uti li za das nas zo nas de ma i or den si da de de -
mo grá fi ca e à mar gem das es tra das de fer ro ou de ro da -
gem...”

Pre ten día mos com isso en tre gar aos cam po ne ses ter ras pró xi -
mas aos cen tros de con su mo. O ho mem que vai para o in te ri or visa tra -
ba lhar ape nas para co mer, por que não tem mer ca do para co lo car a sua
pro du ção; de ma ne i ra que di ze mos:

“... à mar gem das es tra das de fer ro de ro da gem, bem
como as ter ras be ne fi ci a das por obras pú bli cas e as gran des
pro pri e da des mal uti li za das ou aban do na das pas sa rão ao
po der do Esta do, me di an te lei es pe ci al, para que, da mes ma
sor te que as ter ras de vo lu tas, se jam dis tri bu í das aos cam po ne -
ses sem ter ras.”

Se nho res, as ter ras não uti li za das ou que o são pe los pro ces sos
mais atra sa dos, nas qua is os do nos não em pre gam ca pi tal, mas exer cem
ex clu si va men te o di re i to de pro pri e da de, esse mo no pó lio da ter ra per -
mi te que os cam po ne ses atra sa dos tra ba lhem como me e i ros, pa gan do
ar ren da men to, na ver da de, em con tri bu i ções, em pro du tos ou em tra ba -
lho. E os fa zen de i ros vi vam dis so, sem em pre gar tos tão de ca pi tal nas
ter ras.

As ter ras as sim mal uti li za das que pas sam ao do mí nio do
Esta do, para que os cam po ne ses se jam en tre gues em pe que nos lo tes, a
fim de que es ses cri em sua eco no mia pró pria, sua in de pen dên cia.

Não in sis to por mais tem po na de fe sa do as sun to, por acre di -
tar que, des ta Tri bu na, já de mons trei to dos os ma les do la ti fún dio em
nos sa Pá tria e o quan to se tor na ne ces sá ria ao pró prio pro gres so in dus -
tri al a cri a ção da pe que na pro pri e da de, não para al gu mas cen te nas ou
mi lha res, mas para mi lhões de cam po ne ses, por que, na ver da de, pre ci sa mos 
en tre gar a mi lhões a pro pri e da de, ele van do o ní vel de vida des sa mas sa,
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para que o mer ca do in ter no pos sa ser am pli a do e a nos sa in dús tria pos -
sa pro gre dir.

Como sa bem V. Exas e já tive oca sião de acen tu ar, nos sa in -
dús tria de te ci dos, que é atra sa da e está mi se rá vel, po de mos di zer, já em
1939 se acha va em su per-pro du ção e vive hoje da ex por ta ção para o
es tran ge i ro. Cum pre am pli ar o mer ca do, para que a in dús tria na ci o nal
pos sa pro gre dir. E o pri me i ro pas so está na ele va ção de ní vel de vida
das mas sas tra ba lha do ras, cuja ma i o ria – re pi to – não pos sui a ter ra para 
tra ba lhar. Por isso, jul ga mos que está na en tre ga da ter ra a es sas mas sas
o pri me i ro pas so para o de sen vol vi men to da eco no mia na ci o nal. (Mu i to
bem! Mu i to bem! Pal mas.)

Sr. Cos ta Neto (Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, a
Co mis são é con tra as duas emen das. A Casa acha-se de vi da men te es cla -
re ci da a res pe i to, de modo que não te nho mais ne ces si da de de de sen -
vol ver qual quer ar gu men to. (Mu i to bem! Mu i to bem.)

SR. PRESIDENTE – Srs. Re pre sen tan tes, vou sub me ter à
vo ta ção a Emen da nº 1.159, do Sr. Ma nu el Du ar te, cujo des ta que já foi
lido.

Os se nho res que apro vam que i ram le van tar-se. (Pa u sa.)
Está re je i ta da.
Em se gun do lu gar, te mos a emen da do Sr. Se na dor Car los

Pres tes, sob o nú me ro 33.258.
Os se nho res que apro vam que i ram le van tar-se.(Pa u sa.)
Está re je i ta da.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Destaque para emen da ao artigo 201 do pro je to 
revis to sobre o “Estado de Sítio Preventivo”

(Des ta que so li ci ta do na 160ª Ses são da Assem bléia
Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 24,
3-9-46, pp. 129-130.)

TEM a pa la vra o no bre re pre sen tan te, Sr. Car los Pres tes.
SR. CARLOS PRESTES∗ – Sr. Pre si den te, Srs. Cons ti tu in tes, 

pe di mos des ta que para o art. 182 do an te ri or pro je to, a fim de subs ti tu ir 
o art. 201 do atu al.

O art .182 do pro je to pri mi ti vo es ta va con ce bi do nos se guin -
tes ter mos:

“O Con gres so Na ci o nal, no caso de agres são es tran ge i ra
ou co mo ção in tes ti na, po de rá au to ri zar o Pre si den te da Re -
pú bli ca a de cla rar o es ta do de sí tio em qual quer par te do
ter ri tó rio na ci o nal.”

Este ar ti go, à base de emen da, como foi dito des ta tri bu na,
mu i to pior do que seu con te ú do atu al, pas sou à se guin te re da ção:

“O Con gres so Na ci o nal po de rá de cre tar es ta do de sí tio:

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.



1º – No caso de co mo ção in tes ti na gra ve;
2º – No caso de guer ra ex ter na.”

Mas, ao pri me i ro item fo ram agre ga das as pa la vras “ou de
fa tos que evi den ci em es tar a mes ma a ir rom per.”

Se nho res, é des ne ces sá rio in sis tir so bre o as sun to. Hoje, já se
fa lou mu i to a res pe i to da ex pres são “ou de fa tos que evi den ci em es tar a
mes ma a ir rom per”.

Foi dito que esta re da ção é pre fe rí vel à an te ri or das Cons ti tu i -
ções de 91 e 34, as qua is per mi ti am a de cre ta ção do es ta do de sí tio com
a sim ples imi nên cia de co mo ção in tes ti na.

Ela bo ra mos uma Cons ti tu i ção em 1946 di an te de tris te e do -
lo ro sa ex pe riên cia do pre si den ci a lis mo, ele va do à di ta du ra uni pes so al
dos es ta dos de sí ti os su ces si vos, na base de imi nên cia de co mo ção in tes -
ti na in ven ta da pela di ta du ra. Ti ve mos o caso do es ta do de guer ra de cre -
ta do em 1937, em vir tu de de do cu men to fal so, com o qual se con se guiu 
as sus tar e co mo ver o Par la men to.

Ago ra, Se nho res, pre ten de-se ser mais ob je ti vo. Em vez de
um sim ples do cu men to Co hen, exi ge-se que fa tos evi den ci em es tar a
co mo ção in tes ti na a ir rom per. Ora, o go ver no di ta to ri al, go ver no que
que i ra, re al men te, per se guir, co lo ca-se na ati tu de ar bi trá ria de cas sar
imu ni da des par la men ta res, aca bar com a li ber da de de im pren sa, li qui dar
os di re i tos es sen ci a is do ci da dão, um go ver no nes tas con di ções terá mil
fa ci li da des para cri ar os fa tos a que se re fe re esse item do ar ti go 201.

Aca ba mos de sair de acon te ci men tos gra ves, for ja dos, fa bri ca -
dos por au to ri da des que con ti nu am no po der.

Sr. Pe re i ra Lira – Com seus pro vo ca do res, con se guiu ar ras tar
cri an ças e jo vens às ma i o res de pre da ções e pre ju í zos à pro pri e da de pri -
va da na Ca pi tal da Re pú bli ca. Os po li ci a is do Se nhor Pe re i ra Lira ata ca -
ram re si dên ci as de repre sen tan tes do povo com as sen to nes ta Casa e
ame a ça ram a in te gri da de fí si ca de mu i tos de les.

A mim, pes so al men te, pro cu ra ram em to dos os lo ca is que su -
pu nham pu des se eu es tar, com or dem de fa zer ma tan ça. Ora, esta ma -
tan ça cons ti tu i ria, sem dú vi da, o fato gra ve, o fato ca paz de in di car, de
evi den ci ar a co mo ção in tes ti na a ir rom per. É isso que, a nós ou tros, nos 
pa re ce su ma men te gra ve. É inad mis sí vel que ao ela bo rar mos uma Cons ti -
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tu i ção, em 1946, não fa ça mos uso de toda a ex pe riên cia das Car tas re -
pu bli ca nas. E essa ex pe riên cia é per mi tir que, na sim ples imi nên cia de
co mo ção in tes ti na, pos sa o Pre si den te da Re pú bli ca, como pode, na
base de ar ti gos ou tros do pro je to, no in ter reg no das ses sões le gis la ti -
vas, de cre tar o es ta do de sí tio. Qu a is as con se qüên ci as? Câ ma ra e Se -
na do re u nir-se-ão já de po is da pri são dos par la men ta res, se gun do o art.
209, e, por ma i o ria ab so lu ta, ou dois ter ços, como gra ci o sa men te nos di -
zem ago ra, po de rão cas sar-lhes o man da to.

O man da to do par la men tar só pode ser cas sa do por seus ele i -
to res, em ou tra ele i ção li vre, e por ne nhu ma as sem bléia pode ser isso
ad mi ti do. No en tan to, de cre ta do o es ta do de sí tio de acor do com os fa tos
in ven ta dos pela ima gi na ção de uma au to ri da de como o Sr. Pe re i ra Lira,
po der-se-á ar ran car ime di a ta men te do Par la men to aque la me di da de ex -
ce ção com a sus pen são de to dos os di re i tos do ci da dão.

Se nho res, não cre io pos sí vel ne nhu ma con ces são nes se sen ti -
do. Foi dito da tri bu na que esta re da ção era o re sul ta do de la bo ri o so tra -
ba lho para evi tar mal ma i or. Foi para evi tar mal ma i or que Cham ber la in
e De la di er ce de ram tudo a Hi tler lá em Mu nich, em 1938. Os prin cí pi os
em que nos ba se a mos para de fen der a de mo cra cia não ad mi tem con ces -
sões. Ou tudo, ou nada.

Há mu i tas der ro tas que são vi tó ri as, Se nho res, e uma der ro ta
nes sas con di ções, nos dias de hoje, se ria uma gran de vi tó ria da de mo -
cra cia, por que des mas ca ra ria os que pre ten dem a li qui da ção do Par la -
men to, para per mi tir a um di ta dor a ex tin ção da de mo cra cia em nos sa
Pá tria.

É com es tas pa la vras que, em nome do meu par ti do, peço a
aten ção da Casa para a gra vi da de des te dis po si ti vo. (Mu i to bem! Mu i to
bem! Pal mas.)

SR. PRESIDENTE – Con sul to o Sr. Re la tor-Ge ral so bre se
quer usar da pa la vra.

Sr. Cos ta Neto (Re la tor-Ge ral) – Sr. Pre si den te, o tex to já foi
su fi ci en te men te de fen di do e a Casa está es cla re ci da.

A Co mis são opi na pela sua ma nu ten ção. (Mu i to bem! Mu i to bem.)

SR. PRESIDENTE – Vou sub me ter à vo ta ção o des ta que
ci ta do para o art. 182.
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SR. CARLOS PRESTES (Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, vou
en vi ar à Mesa re que ri men to de vo ta ção no mi nal para este des ta que, nos
se guin tes ter mos:

Re que re mos vo ta ção no mi nal para o des ta que apre sen ta do
so bre o es ta do de sí tio.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 1946. – De pu ta dos Car los
Pres tes – Jor ge Ama do.

SR. PRESIDENTE – Vou sub me ter a vo tos o re que ri men to
do no bre repre sen tan te Sr. Car los Pres tes no sen ti do de que a vo ta ção
do des ta que do art. 182 seja fe i ta pela for ma no mi nal.

Os Se nho res que apro vam o re que ri men to que i ram le van -
tar-se. (Pa u sa.)

Está re je i ta do.
Vou sub me ter a vo tos o des ta que que pre ten de res ta be le cer o

art. 182 do pro je to pri mi ti vo, as sim re di gi do:
Re que re mos des ta que para o ar ti go 182 do pro je to an te ri or,

as sim re di gi do:
Art. 182. “O Con gres so Na ci o nal, no caso de agres são es tran -

ge i ra, ou de co mo ção in tes ti na, po de rá au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli -
ca a de cla rar em es ta do de sí tio qual quer par te do ter ri tó rio na ci o nal”.

(Art. 182 do pro je to an te ri or, que cor res pon de ao art. 201 – I, 
Tí tu lo IX, do pro je to atu al.)

Sala das Ses sões, 2 de se tem bro de 1946. – De pu ta do Car los
Pres tes.

Os Srs. Re pre sen tan tes que o apro vam que i ram le van tar-se.
(Pa u sa.)

Está re je i ta do.
São en vi a dos à Mesa as se guin tes

DECLARAÇÃO DE VOTO

De cla ra a ban ca da co mu nis ta que vo tou con tra a re da ção do art. 
201, item I, do pro je to re vis to que es ta be le ce  o es ta do de sí tio pre ven ti vo.

Pre fe ri mos o dis pos to no art. 182 do pro je to an te ri or que es -
ta be le ce: “O Con gres so Na ci o nal, no caso de agres são es tran ge i ra, ou
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de co mo ção in tes ti na, po de rá au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a
de cla rar em es ta do de sí tio qual quer par te do ter ri tó rio na ci o nal”.

Com este dis po si ti vo evi ta ría mos que os ini mi gos da de mo -
cra cia pu des sem lan çar mão de uma arma pe ri go sís si ma qual seja a es ta -
be le ci da no art. 201, item I, quan do se re fe re a “fa tos que evi den ci em
es tar a ir rom per a co mo ção in tes ti na”.

Esses fa tos, ale ga dos para a de cla ra ção do es ta do de sí tio,
po de ri am ser – como aliás tem acon te ci do na re cen te his tó ria po lí ti ca
do País – o ca mi nho para a li qui da ção da le ga li da de de mo crá ti ca e a
im plan ta ção da di ta du ra.

A po lí cia tem fa bri ca do for te men te em nos sa Pá tria es ses
“fa tos” que “evi den ci am es tar a ir rom per co mo ções in tes ti nas”, com o
ob je ti vo de tor pe de ar a de mo cra cia, e apro var-se se me lhan te tex to se ria
mar char para o su i cí dio. Vo ta mos, por isso, con tra o es ta do de sí tio pre -
ven ti vo.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 1946. – Car los Pres tes – Jor ge 
Ama do – Ma u rí cio Gra bo is – Car los Ma rig hel la – João Ama zo nas – Alcedo
Cou ti nho – Gre gó rio Be zer ra – Agos ti nho Oli ve i ra – Cla u di no Sil va – Ba tis ta
Neto – Alci des Sa ben ça – Abí lio Fer nan des – Ca i res de Bri to – José Cris pim –
Osval do Pa che co.
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1.3 – REQUERIMENTOS, INDICAÇÕES
   E DECLARAÇÕES DE VOTO



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

Indi ca ção para re vo ga ção da Cons ti tu i ção outor ga da

(Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 1, 18-2-46, p. 325.)

INDICAÇÃO

A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE, por
ato ema na do de sua pró pria au to ri da de e so be ra nia, con si de ran do que
a Cons ti tu in te de 10 de no vem bro, im pos ta à Na ção bra si le i ra con tra a
sua von ta de, é uma Car ta pa ra fa cis ta, in com pa tí vel com a era de mo crá ti ca
que se ini cia para a nos sa pá tria bem como para toda a hu ma ni da de;

Con si de ran do que a pró pria con vo ca ção da Assem bléia Na ci o -
nal Cons ti tu in te sig ni fi ca por si só o re co nhe ci men to da ine xis tên cia da
Car ta de 37;

Con si de ran do que os re pre sen tan tes do povo, nes ta As -
sem bléia, ao pres ta rem o com pro mis so pro me ten do guar dar a Cons -
ti tu i ção Fe de ral que for ado ta da, des co nhe ce ram da Car ta de 10 de
no vem bro;

Con si de ran do que essa Car ta con tra ria, a par tir do rom pi -
men to de re la ções com as ex tin tas po tên ci as do eixo, to dos os acor dos



in ter na ci o na is fir ma dos pelo Bra sil, fun da men tal men te a Car ta do
Atlân ti co, a Ata de Cha pul te pec e a Car ta das Na ções Uni das;

Con si de ran do que, pelo art. 75 da re fe ri da Cons ti tu i ção, o
Pre si den te da Re pú bli ca fica in ves ti do de po de res para dis sol ver a As -
sem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, com evi den te e ina ce i tá vel res tri ção à
so be ra nia po pu lar;

Con si de ran do que a não-re a li za ção do ple bis ci to es ta be le ci do
pelo dis pos to no art. 187 da dita Car ta por si só cons ti tui mo ti vo para
in va li da de da mes ma;

Con si de ran do que a sua in vi a bi li da de ju rí di ca, po lí ti ca e mo ral 
já foi re co nhe ci da pe los seus pró pri os au to res;

Con si de ran do, fi nal men te, que, por es tes mo ti vos, é uma Car ta
ca du ca, pro mul ga a se guin te 

De cla ra ção

Arti go úni co. Fica re vo ga da, a par tir da pre sen te data, a Cons -
ti tu i ção ou tor ga da de 10 de no vem bro de 1937.

Sala das Ses sões, 18 de fe ve re i ro de 1946. – Luiz Car los Pres tes
– Agos ti nho de Oli ve i ra – Cla u di no José da Sil va – Antô nio Pa che co da Sil va –
José Ma ria Cruz – Car los Ma rig hel la – Ari Ru bens Sil va – Jor ge Ama do.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Re que ri men to nº 75

(Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 5, 36ª Ses são,
2-4-46, p. 311.)

R   EQUERIMENTO Nº 75, DE 1946
Re quer in for ma ções ao Po der Exe cu ti vo so bre as ca u sas de ter mi -

nan tes das úl ti mas gre ves ha vi das; so bre as me di das que te ri am sido
to ma das pelo Go ver no, de se eli mi nar es sas ca u sas, ou su pri mir o di re i to
de gre ve; e mo ti vos da pre sen ça dos agen tes da Ordem Po lí ti ca e So ci al
nas as sem bléi as dos sin di ca tos.
Con si de ran do que du ran te  o pe río do da di ta du ra es ta do-no -

vis ta, quan do o Sr. Filin to Mül ler exer cia as fun ções de Che fe de Po lí cia, 
a ques tão so ci al con ti nu a va a ser uma ques tão de po lí cia, vi ven do os sin -
di ca tos sob o re gi me ve xa tó rio e ile gal de ocu pa ção;

Con si de ran do que tal si tu a ção já não se jus ti fi ca no mo men to
atu al, de po is de der ro ta dos os pa í ses nazi-fas cis tas e de res ta be le ci da a
mar cha para a de mo cra cia em nos sa Pá tria;

Con si de ran do que, du ran te a re cen te guer ra con tra a Ale ma -
nha hi tle ris ta, o pro le ta ri a do bra si le i ro, re ve lan do um alto sen ti men to
pa trió ti co, pre fe riu aper tar a cin ta, evi tan do as gre ves, no ob je ti vo de



con tri bu ir da ma ne i ra mais efi ci en te, na re ta guar da, para a aju da à FEB e 
para a vi tó ria das Na ções Uni das;

Con si de ran do que em re cen te en tre vis ta, trans cri ta nos Ana is
des ta Casa, o Exmº  Sr. Pre si den te da Re pú bli ca de cla rou que “se ria exi -
gir o im pos sí vel à na tu re za hu ma na es pe rar que es sas gran des mas sas de 
tra ba lha do res con ti nu as sem agar ra das às fer ra men tas e às má qui nas,
es pe ran do pa ci en te men te que os pa trões lhes mar cas sem os sa lá ri os que 
en ten des sem in te i ra men te con for ma dos com as con di ções de vida que
lhes fos sem as si na la das pe las con ve niên ci as do ca pi tal”;

Con si de ran do que num re que ri men to de ur gên cia, da ta do de
11 de fe ve re i ro des te ano, e apro va do una ni me men te por esta Casa, so li -
ci ta va esta Assem bléia ao Po der Exe cu ti vo in for mar se re co nhe ce ou
não o di re i to de gre ve;

Con si de ran do que, em face do de cre to-lei re gu la men tan do as
gre ves, con ti nua de pé a con vic ção – em que nos en con tra mos – de
es tar o Bra sil fu gin do aos com pro mis sos as su mi dos na his tó ri ca Con fe -
rên cia de Cha pul te pec quan do subs cre veu  ata, re co nhe cen do o di re i to
de gre ve, hoje uni ver sal men te con sa gra do com ex ce ção úni ca dos pa í ses 
que se re gem por mé to dos fas cis tas;

Re que re mos que, ou vi da a Casa, se jam so li ci ta das ao Po der
Exe cu ti vo as ne ces sá ri as in for ma ções:

1ª Se o Go ver no já in ves ti gou qua is as ca u sas das gre ves
ir rom pi das ul ti ma men te no País.

2ª Se, ten do co nhe ci men to das ca u sas das gre ves, ado tou o
cri té rio de eli mi nar es sas ca u sas ou su pri mir o di re i to de gre ve.

3ª Qu a is os mo ti vos por que as as sem bléi as dos sin di ca tos
vol ta ram a ser re a li za das com a pre sen ça dos agen tes da Ordem Po lí ti ca
e So ci al.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 1946. – Luiz Car los Pres tes – Jor ge
Ama do – Car los Ma rig hel la – Agos ti nho Oli ve i ra – João Ama zo nas – Mil ton
Ca i res de Bri to  – José M. Cris pim – Gre gó rio Be zer ra – M. Gra bo is – Cla u di no 
J. da Sil va – Ba tis ta Neto – Alci des Sa ben ça – Oswal do Pa che co.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indi ca ção nº 29-A so bre o De cre to-Lei
 con tra o Di re i to de Gre ve

(Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 6, 44ª Ses são,
10-4-46, pp. 270-279.)

INDICAÇÃO Nº 29-A, DE 1946
Pro põe seja de sa pro va do pela Assem bléia Cons ti tu in te o ato do

Po der Exe cu ti vo ba i xan do um de cre to-lei con tra o di re i to de gre ve; e
se jam pe di das in for ma ções so bre os mo ti vos da pre sen ça dos agen tes da
Ordem Po lí ti ca e So ci al nas as sem bléi as dos Sin di ca tos.
(Com. Est. Ind. – 12)
Pela in di ca ção que to mou o nº 29, de 1946, os Srs. Re pre sen -

tan tes Luís Car los Pres tes, João Ama zo nas, Alci des Sa ben ça, Jor ge Ama do,
Osval do Pi nhe i ro, José Cris pim, Gre gó rio Be zer ra, Cla u di no José da Sil va, 
e Car los Ma rig hel la, pro põem que a Assem bléia Cons ti tu in te re sol va:

1º) “de sa pro var o ato do Po der Exe cu ti vo, ba i xan do um
de cre to-lei con tra o di re i to de gre ve”;



2º) “so li ci tar ao Po der Exe cu ti vo que in for me os mo ti vos por
que as as sem bléi as dos sin di ca tos vol ta ram a ser re a li za das com a pre -
sen ça dos agen tes da Ordem Po lí ti ca e So ci al.”

Os pro po nen tes fun da men tam a in di ca ção com os se guin tes
con si de ran do:

“Con si de ran do que du ran te o pe río do da di ta du ra es ta do-no -
vis ta, quan do o Sr. Fi lin to Mül ler exer cia as fun ções de Che fe de Po lí cia, 
a ques tão so ci al con ti nu a va a ser uma ques tão de po lí cia, vi ven do os sin -
di ca tos sob o re gi me ve xa tó rio e ile gal de ocu pa ção;”

“Con si de ran do que tal si tu a ção já não se jus ti fi ca no mo men to
atu al, de po is de der ro ta dos os pa í ses nazi-fas cis tas e de res ta be le ci da a
mar cha para a de mo cra cia em nos sa pá tria;”

“Con si de ran do que du ran te a re cen te guer ra con tra a Ale ma -
nha hi tle ris ta o pro le ta ri a do bra si le i ro, re ve lan do um alto sen ti men to
pa trió ti co, pre fe riu aper tar a cin ta, evi tan do as gre ves, no ob je ti vo de
con tri bu ir da ma ne i ra mais efi ci en te, na re ta guar da, para a aju da à FEB e 
para a vi tó ria das Na ções Uni das;”

“Con si de ran do que em re cen te en tre vis ta, trans cri ta nos Ana is
des ta Casa, o Exmº Sr. Pre si den te da Re pú bli ca de cla rou que “se ria exi -
gir o im pos sí vel à na tu re za hu ma na es pe rar que es sas gran des mas sas de 
tra ba lha do res con ti nu as sem agar ra das às fer ra men tas e às má qui nas,
es pe ran do pa ci en te men te que os pa trões lhes mar cas sem sa lá ri os que
en ten des sem, in te i ra men te con for ma das com as con di ções de vida que
lhes fos sem as si na la das pe las con ve niên ci as do ca pi tal;”

“Con si de ran do que num re que ri men to de ur gên cia, da ta do de 
11 de fe ve re i ro des te ano, e apro va do una ni me men te por esta Casa, so li -
ci ta va esta Assem bléia ao Po der Exe cu ti vo in for mar se re co nhe ce ou
não o di re i to de gre ve;”

“Con si de ran do que, em face do de cre to-lei re gu la men tan do
as gre ves, con ti nua de pé a con vic ção – em que nos en con tra mos – de
es tar o Bra sil fu gin do aos com pro mis sos as su mi dos na his tó ri ca Con fe -
rên cia de Cha pul te pec quan do subs cre veu a ata re co nhe cen do o di re i to
de gre ve, hoje uni ver sal men te con sa gra do com ex ce ção úni ca dos pa í ses 
que se re gem por mé to dos fas cis tas;”
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“Esta Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te re sol ve: 1º) de sa pro -
var o ato, etc.”

PARECER

A pri me i ra pro po si ção, no sen ti do de “de sa pro var” a Cons ti -
tu in te o ato do Po der Exe cu ti vo por ba i xar o De cre to-Lei nº 9.070, de
15 de mar ço des te ano, te ria fun da men to, se gun do os con si de ran do, no
di re i to de gre ve, le gi ti ma do por uma en tre vis ta do Exmº Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca e pela cir cuns tân cia de ser as se gu ra do o di re i to de
gre ve na Con fe rên cia de Cha pul te pec, a que de mos nos sa ade são, sen do 
“hoje uni ver sal men te con sa gra do com ex ce ção úni ca dos pa í ses que se
re gem por mé to dos fas cis tas”.

A con clu são, se gun do se de duz da pro pos ta, é que o re fe ri do
de cre to-lei fere o di re i to de gre ve.

Se gun do o nos so pa re cer, o De cre to-Lei nº 9.070, de 15 de
mar ço de 1946, é in con gru en te quan do in vo ca, no preâm bu lo, o ar ti go
180 da Cons ti tu i ção de 1937, para jus ti fi car o ato le gis la ti vo cri a do pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, isto é, quan do in vo ca a Cons ti tu i ção de 1937,
para vi o lá-la de fren te.

Efe ti va men te, a Cons ti tu i ção de 1937, em que se apóia o Pre -
si den te da Re pú bli ca para ba i xar o De cre to-Lei nº 9.070, es ta be le ce, no
seu ar ti go 139, após cri ar na pri me i ra par te des te a Jus ti ça do Tra ba lho,
que “A gre ve a o loc kout são de cla ra dos re cur sos anti-so ci a is, no ci vos ao
tra ba lho e ao ca pi tal e in com pa tí ve is com os su pe ri o res in te res ses da
pro du ção na ci o nal”.

Em con se qüên cia, não po de ria o Go ver no ba i xar de cre to-lei
que “dis põe so bre a sus pen são ou aban do no co le ti vo do tra ba lho”, o
que equi va le a ad mi tir a gre ve – o que aliás cons ta ex pres sa men te do
ar ti go 2º e seus pa rá gra fos.

Os ter mos do ar ti go 139 são pe remp tó ri os, pois con si de ram a
gre ve um re cur so anti-so ci al, no ci vo ao tra ba lho e in com pa tí vel com os
su pe ri o res in te res ses da pro du ção, ve dan do-a pois, em ter mos de
ex co mu nhão ma i or. 

Se as sim é, não po de ria o Go ver no, em face da Cons ti tu i ção
de 1937, ba i xar um de cre to-lei per mis si vo de gre ves, pois tal de cre to-lei
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vi o la ria a Cons ti tu i ção que o Go ver no tem como vi gen te, eis que nela se 
apóia para atri bu ir-se a fa cul da de de ba i xar de cre tos-leis.

Essa in con gruên cia, essa con fu são de fun da men tos ju rí di cos
para a atu a ção do Exe cu ti vo, é con se qüên cia da re je i ção pela Assem bléia 
Cons ti tu in te da pro po si ção da UDN, ten den te a dar cor po ju rí di co
de fi ni do à ati vi da de go ver na men tal, de je i to que lhe ti ras se o ca rac te rís -
ti co di ta to ri al  que é o que se es ta de ia nos seus atos le gis la ti vos, ba i xa dos 
sob a in vo ca ção de po de res ori un dos de uma Cons ti tu i ção, para des con -
si de rá-la, para vi o lá-la.

Dir-se-á que o De cre to-Lei nº 9.070 não fere a Cons ti tu i ção
de 1937 por que, sob a apa rên cia de re gu la men tar o di re i to de gre ve – o
que se ria ve da do pela re fe ri da Cons ti tu i ção –, em ver da de o obs ta, pois
es ta be le ce que só se re cor ra à gre ve de po is de es go ta das as ins tân ci as e
re cur sos ofe re ci dos pela Jus ti ça do Tra ba lho e, ain da mais, para que a
gre ve seja le gí ti ma, isto é, para que se ve ri fi que a ces sa ção co le ti va do
tra ba lho, é pre ci so que seja de li be ra da pela ma i o ria dos tra ba lha do res de 
uma ou de vá ri as em pre sas, acar re tan do a pa ra li sa ção da to das ou de
al gu mas das res pec ti vas ati vi da des (§ 1º do ar ti go 2º do De cre to-Lei nº
9.070), sen do que as ma ni fes ta ções ou atos de so li da ri e da de ou pro tes to, 
que im por tem em ces sa ção co le ti va do tra ba lho ou di mi nu i ção sen sí vel
e in jus ti fi ca da de seu rit mo “fi cam su je i tos ao dis pos to nes ta lei” – fór -
mu la vaga que con tém sé ria ame a ça.

O de cre to-lei, além dis so, es ta be le ce dis tin ção en tre cer tas ati -
vi da des que, des de logo, são con si de ra das fun da men ta is para a vida do
País e ou tras – as de ma is – ti das como aces só ri as, mas que po dem pas -
sar a ser tra ta das como fun da men ta is, me di an te por ta ria do Mi nis tro do
Tra ba lho, Indús tria e Co mér cio (ar ti go 3º, § 1º). Pelo ar ti go 10 do de cre -
to-lei, a ces sa ção do tra ba lho (gre ve) por par te de tra ba lha do res em ati -
vi da des fun da men ta is é sem pre con si de ra da fal ta gra ve, que jus ti fi ca a
res ci são do con tra to de tra ba lho, e, quan to à gre ve de tra ba lha do res em
ati vi da des aces só ri as, só a con si de ra fal ta gra ve quan do não re cor ram
eles an tes, e es go tem, as me di das con ci li a tó ri as e de jus ti ça da le gis la ção
do tra ba lho e es pe ci al men te às con sig na das no mes mo de cre to-lei.
Como, po rém, o Mi nis tro do Tra ba lho pode con si de rar fun da men tal
qual quer ati vi da de aces só ria, se gue-se que qual quer gre ve pode acar re tar 
a san ção do ar ti go 10.
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Na re a li da de, pois, ha ve rá gre ve quan do o Go ver no qui ser
que haja gre ve, quer apli can do, quer não apli can do os re cur sos que a lei
lhe põe nas mãos.

Ale gam os pro po nen tes que o di re i to de gre ve é uni ver sal -
men te re co nhe ci do e foi pro cla ma do pela Con fe rên cia de Cha pul te pec.

Acon te ce, po rém, que se tra ta de uma ata que não foi ra ti fi ca da 
pelo nos so Go ver no; a sa ber, tra ta-se de um prin cí pio li be ral, pro cla ma do 
numa con fe rên cia in ter na ci o nal, sem for ma obri ga tó ria de con ven ção.

A ele, aliás, não po de ria dar as sen ti men to o Go ver no dis pos to 
a res pe i tar e aca tar a Cons ti tu i ção de 1937, que co lo ca a gre ve e o loc kout
fora da lei.

O De cre to-Lei nº 9.070 pra ti ca men te veda a gre ve, e as pou -
cas con ces sões que lhe faz são con trá ri as à Cons ti tu i ção de 1937, in vo -
ca da para dar apa rên cia de le gi ti mi da de à ou tor ga de de cre tos-leis.

Como acen tua John Fitch (in Encycl. of  the Soc. Sci en ces, vo lu me 
XIV, 423), exis tem três ti pos de con tri bu i ção go ver na men tal para a
re gu la men ta ção das “dis pu tas in dus tri a is”: a) um se ca rac te ri za pe las
me di das que en co ra gem a con ci li a ção e o ar bi tra men to vo lun tá rio das dis -
pu tas. É o mé to do ca rac te rís ti co pre do mi nan te nos pa í ses de lín gua in -
gle sa, com ex ce ção da Aus trá lia e da Nova Ze lân dia até 1932. A Fran ça e
a Su é cia se ali nham nes se gru po; b) no se gun do gru po de pa í ses, pre do -
mi nan tes no con ti nen te eu ro peu, a ação vo lun tá ria no que con cer ne à
con ci li a ção é com bi na da com vá ri os gra us de com pul so ri e da de; c) “o
má xi mo de con tro le go ver na men tal, acen tua tex tu al men te Fitch, apa re ce
no ter ce i ro gru po. O ar bi tra men to com pul só rio de pra ti ca men te to das
as dis pu tas, com con se qüen te pro i bi ção de gre ves e loc kouts, é o de -
sen vol vi men to ló gi co do sis te ma de go ver no da Itá lia, da Ale ma nha e da 
Rús sia So vié ti ca.

Pela Cons ti tu i ção de 1937, o nos so País se su pu nha na pos se
de tão per fe i to apa re lha men to de jus ti ça de tra ba lho, que as gre ves e
loc kouts se tor na ri am des ne ces sá ri as e até no ci vas, mo ti vo por que eram
pos tos fora da lei. Esse tra ço faz com que o sis te ma de 1937 se apro xi me
do vi go ran te nos pa í ses to ta li tá ri os da oca sião, que eram a Itá lia, a
Ale ma nha e a Rús sia So vié ti ca.
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O ora exa mi na do de cre to-lei des pre za a pro i bi ção da Cons ti -
tu i ção de 1937 e re co nhe ce o di re i to de gre ve, em bo ra con di ci o ne a sua
le gi ti mi da de ao es go ta men to dos re cur sos da le gis la ção tra ba lhis ta e a
im pos si bi li te para tra ba lha do res de cer ta or dem de ati vi da des, que a lei
apon ta como es sen ci a is, e as qua is, por sim ples por ta ria de Mi nis tro, o
Go ver no fará acres cer às que qui ser.

O novo sis te ma bra si le i ro ins ti tu í do pelo De cre to-Lei nº
9.070 dá um tí mi do pas so à fren te, fi can do na fron te i ra do ter ce i ro e do
se gun do gru po da clas si fi ca ção de Fitch, pois, como se lê num de seus
Con si de ran do, “so men te de po is de es go ta dos os me i os le ga is para
re me di ar as suas ca u sas, se po de rá ad mi tir o re cur so à gre ve”.

Não ad mi te esse es ta tu to a hi pó te se, tan tas ve zes cor ren te, de 
gre ves re i vin di ca tó ri as, a sa ber, de gre ves des ti na das a al can çar van ta -
gens ain da não con sig na das na le gis la ção. Só ad mi te à hi pó te se de gre -
ves que se po de ri am de no mi nar su ple ti vas das fa lhas do apa re lha men to
ju di ci al tra ba lhis ta.

Ora, as gre ves re i vin di ca tó ri as exer ce ram pa pel pre do mi nan te
na evo lu ção so ci al, pois gra ças a elas é que o tra ba lho e o tra ba lha dor vi -
ram as se gu ra do esse mí ni mo de ga ran tia e re ga li as que hoje lhe é pro -
por ci o na do. 

O que nos pa re ce, em subs tân cia, é que o prin cí pio re la ti vo ao 
di re i to de gre ve deve ser pro cla ma do numa na ção que se or ga ni za
de mo cra ti ca men te, mes mo que o país con te – como con ta mos – com
uma jus ti ça pró pria, apa re lha da para di ri mir as con ten das en tre em pre -
ga do e em pre ga do res, com base na le gis la ção so ci al. O que, po rém, deve 
ser ter mi nan te men te im pos si bi li ta do é a in fil tra ção de in fluên ci as es tra -
nhas aos me i os tra ba lhis tas a aci o nar as gre ves de tra ba lha do res com
ma no bras po lí ti cas, com fins de, por meio de per tur ba ções do tra ba lho
e da vida eco nô mi ca do País, re a li zar um dou tri na po lí ti ca, ou uma for -
ma de go ver no con trá ria à de es tru tu ra ver da de i ra men te de mo crá ti ca e
re pu bli ca na no sig ni fi ca do oci den tal des tas ex pres sões. 

De tudo con clu í mos: 
a) a Cons ti tu i ção de 1937 pro í be a gre ve e o loc kout, pon do-os

fora da lei; 
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b) logo, uma lei que ad mi ta a gre ve, ain da que em cir cuns tân -
ci as an gus ti o sas, será in cons ti tu ci o nal; 

c) mas a Cons ti tu i ção de 1937 não está sen do obe de ci da em
inú me ros dis po si ti vos, de je i to que é inó cuo e in con se qüen te  in qui nar-se
um de cre to-lei de in cons ti tu ci o nal; 

d) uma con se qüên cia des sa ad ver sa ti va é que o atu al Go ver no, 
fa zen do tá bu la rasa da Cons ti tu i ção, e não ten do a Assem bléia Cons ti tu -
in te vo ta do um ato ins ti tu ci o nal que pre si dis se à sua atu a ção, pro ce de dis -
cri ci o na ri a men te;

e) con se guin te men te, não há in cons ti tu ci o na li da des para um
go ver no que, pa ra le la men te a uma Assem bléia Cons ti tu in te, mo de la
seus atos se gun do sua li vre dis cri ção; 

f) con clu são ló gi ca fi nal: des de que a Assem bléia Cons ti tu in te
não se avo cou a fa cul da de de le gis lar, e des de que seja ad mi ti do que o
Go ver no atu al não está obri ga do a res pe i tar a Cons ti tu i ção de 1937, e
não exis te ato ins ti tu ci o nal que a subs ti tua, a de sa pro va ção pela Assem bléia 
de qual quer ato le gis la ti vo do Po der Exe cu ti vo é inó cua e sem ma i or sig -
ni fi ca ção do que a ma ni fes ta ção de qual quer ór gão co le ti vo não au to ri -
za do a fa zer leis.

Como, po rém, a UDN en ten de que à Assem bléia Cons ti tu in -
te cabe o po der le gi fe ran te, e o não re co nhe ce ao Sr. Pre si den te da Re pú -
bli ca, o seu mo des to re pre sen tan te que for mu la este pa re cer jul ga ado tar 
as con se qüên ci as da ati tu de par ti dá ria, de sa con se lhan do a apro va ção do
item pri me i ro da in di ca ção.

A “de sa pro va ção” do de cre to-lei pela Assem bléia se ria inó -
cua, e uma Assem bléia deve abs ter-se de pro ce di men tos inó cu os.

Que cada de pu ta do ou par ti do cri ti que ou de sa pro ve o de cre -
to-lei. A Assem bléia, po rém, como cor po co le ti vo, só deve de li be rar, em 
ma té ria de leis, ou vo tan do-as ou re vo gan do-as. Nun ca se deve di ri gir a
ou tro Po der que, a nos so ver, lhe usur pa a fa cul da de le gi fe ran te, de sa -
pro van do ou apro van do os atos le gis la ti vos.

Qu an to ao se gun do item da in di ca ção, no sen ti do de se rem
so li ci ta das ao Po der Exe cu ti vo in for ma ções so bre os “mo ti vos  por que
as as sem bléi as dos sin di ca tos vol ta ram a ser re a li za das com a pre sen ça
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dos agen tes da Ordem Po lí ti ca e So ci al”, dá ele por pro va do o que não
cons ta ou es te ja, isto é, a pre sen ça da po lí cia nas as sem bléi as sin di ca is.

Em con se qüên cia e por que nos pa re ce que têm os Srs.
Cons ti tu in tes le gí ti mo di re i to de se in for ma rem so bre os atos do Po der
Pú bli co, pa re ce-nos que me re ce apro va ção o re que ri men to, com a
se guin te re da ção:

So li ci tar in for ma ções ao Po der Exe cu ti vo se as Assem -
bléi as dos Sin di ca tos vol ta ram a ser re a li za das com a pre sen ça 
dos agen tes da Ordem Po lí ti ca e So ci al, e, no caso afir ma ti vo,
por que as sim se pro ce deu e qua is as leis per mis si vas.

Eis o que se nos ofe re ce de prin ci pal acen tu ar pe ran te os no bres 
co le gas da Co mis são de Estu dos das Indi ca ções, em re la ção à Indi ca ção nº
29, de 1946.  San ta Ca ta ri na, 9 de abril de 1946. – Ga bri el de R. Pas sos, re la -
tor, Alfre do Sá, pre si den te, pela con clu são, No va es Fi lho, pela con clu são,
Se ga das Vi an na, pela con clu são, com voto em se pa ra do, Da ni el Car va lho, Jor ge 
Ama do, ven ci do com o se guin te voto em se pa ra do:

Voto em se pa ra do do De pu ta do Jor ge Ama do, so bre a Indi ca ção
nº 29 (Di re i to de Gre ve), na Co mis são de Estu dos das Indi ca ções.

A Indi ca ção nº 29, da ban ca da co mu nis ta, pro põe que a
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te re sol va:

a) de sa pro var o ato do Po der Exe cu ti vo, ba i xan do o De cre -
to-Lei nº 9.070 con tra o di re i to de gre ve;

b) so li ci tar ao Po der Exe cu ti vo que in for me os mo ti vos por
que as as sem bléi as dos sin di ca tos vol ta ram a ser re a li za das com a pre sen ça
dos agen tes da Ordem Po lí ti ca e So ci al.

No seu lon go pa re cer so bre a re fe ri da in di ca ção, o De pu ta do
Ga bri el Pas sos con clui por de sa pro var o item pri me i ro da in di ca ção
por que “a de sa pro va ção do de cre to-lei pela Assem bléia se ria inó cua e
uma Assem bléia deve abs ter-se de pro ce di men tos inó cu os”. De re fe rên cia
ao item  se gun do me re ce-lhe ele a apro va ção com uma nova re da ção, na 
qual an te ce de a per gun ta for mu la da – por que vol ta ram as as sem bléi as
dos sin di ca tos a ser re a li za das com a pre sen ça dos agen tes da Ordem
Po lí ti ca e So ci al – de uma ou tra in da gan do se de fato isso su ce de.

Essas con clu sões são pre ce di das de um la bo ri o so es tu do
da si tu a ção do di re i to de gre ve ante a Car ta de 1937, do De cre to-Lei 
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nº 9.070 que o re gu la ri za e da si tu a ção do di re i to de gre ve nos de ma is
pa í ses do mun do. Con si de ran do que o di re i to de gre ve não exis te na
Car ta ou tor ga da à Na ção em 1937, con clui que “o novo sis te ma bra si le i -
ro ins ti tu í do pelo De cre to-Lei nº 9.070 dá um tí mi do pas so à fren te”,
mas ao mes mo tem po re co nhe ce que “na re a li da de, pois, ha ve rá gre ve
quan do o Go ver no qui ser que haja gre ve, quer apli can do, quer não apli -
can do os re cur sos que a lei lhe põe nas mãos”, e mais que “o De cre -
to-Lei nº 9.070 pra ti ca men te veda as gre ves”.

Con cor dan do com o ilus tre de pu ta do mi ne i ro quan do de ta lha 
o re a ci o na ris mo da cha ma da Cons ti tu i ção de 1937, quan do con clui que
o De cre to-Lei nº 9.070 pra ti ca men te pro í be as gre ves, e quan do afir ma
a ne ces si da de de mo crá ti ca da pro cla ma ção de prin cí pi os do di re i to de
gre ve mes mo que o País con te com uma Jus ti ça pró pria, dis cor do da
gran de ma i o ria das suas con si de ra ções so bre o as sun to e das con clu sões 
do seu pa re cer.

Não me pa re ce ini ci al men te que o re fe ri do de cre to-lei seja
um pas so à fren te no re la ti vo ao di re i to de gre ve, di re i to pri mor di al da
clas se tra ba lha do ra, sua úl ti ma e gran de arma na luta con tra as mi se rá ve is
con di ções de vida em que se en con tra, con tra a in com pre en são e a avi dez 
de lu cros dos pa trões mais re a ci o ná ri os que não com pre en dem que a
clas se ope rá ria é na tu ral ali a da do ca pi ta lis mo na ci o nal para a evo lu ção
eco nô mi ca do Bra sil e para a con quis ta de uma ver da de i ra de mo cra cia
ca pi ta lis ta por meio da qual o País se in de pen des se do ca pi tal mo no -
po lis ta es tran ge i ro e dos res tos fe u da is que en tra vam sua mar cha para
o pro gres so. Mu i to ao con trá rio, em vez de um “tí mi do pas so à fren te” 
o De cre to-Lei nº 9.070 é um vi o len to pas so atrás, não só no re la ti vo ao 
di re i to de gre ve, como à pró pria mar cha do Bra sil para a de mo cra cia. A
Car ta de 1937, que ne gou aos ope rá ri os bra si le i ros o mais sa gra do dos
seus di re i tos, foi re di gi da e im pos ta ao povo bra si le i ro quan do o
nazi-fas cis mo se pre pa ra va para a guer ra, no mo men to do ma i or as cen so
do fas cis mo mun di al. Res pon deu ela, com suas li mi ta ções e seu re a ci o na -
ris mo, ao cli ma po lí ti co da que le mo men to quan do os go ver nan tes do
nos so País ima gi na ram que o fas cis mo es ta va vi to ri o so no mun do. Mas,
com a guer ra jus ta das de mo cra ci as – as gran des de mo cra ci as ca pi ta lis tas
e a gran de de mo cra cia so ci a lis ta – con tra o nazi-fas cis mo e a sua con se -
qüen te vi tó ria mi li tar, a de mo cra cia ga nhou um novo im pul so – e tam -
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bém um novo con te ú do tor nan do-se mais po pu lar e mais am pla – e os
po vos re con quis ta ram uma sé rie de di re i tos que lhes ha vi am sido rou ba -
dos pelo fas cis mo em as cen so. O povo bra si le i ro, cujo san gue cor reu na
Itá lia em de fe sa da de mo cra cia, re to mou em me mo rá vel cam pa nha a
pos se da li ber da de de im pren sa, da li ber da de de pa la vra fa la da e es cri ta,
do di re i to de re u nião, de as so ci a ção par ti dá ria, de gre ve, di re i tos es ses e
mu i tos ou tros ne ga dos pela Car ta de 1937. O di re i to de gre ve, que era
cri me jul ga do pelo Tri bu nal de Se gu ran ça Na ci o nal, de tris te me mó ria, 
foi en tão ple na men te exer ci do pe los tra ba lha do res bra si le i ros ain da
na vi gên cia da que las leis pro i bi ti vas e quan do ain da vi via sua de gra dan te
vida o mal fa da do Tri bu nal de Exce ção que en ver go nhou por tan tos
anos nos sa Jus ti ça. Não po de mos, no jul ga men to dos de cre tos-leis ex -
pe di dos pelo atu al go ver no, res trin gir mo-nos ao puro for ma lis mo ju rí di -
co, sem aten tar nas con di ções de fato, por que se as sim o fi zer mos ire -
mos em bar car em rumo dos mais pe ri go sos. Ima gi ne-se que o Go ver no
atu al ba i xe, de pos se que ain da está de po de res ver da de i ra men te dis cri ci o -
ná ri os, um de cre to-lei que li mi te ao má xi mo a li ber da de de im pren sa
hoje exis ten te no País, de i xan do-lhe ape nas o di re i to de co men tar com
pa la vras mu i to me di das cer tos atos se cun dá ri os do Po der Exe cu ti vo.
Se se guir mos a li nha ado ta da no pa re cer do ilus tre re la tor iría mos ter
que con si de rar tal fato “um tí mi do pas so à fren te” em re la ção à li ber da -
de de im pren sa, já que com a Cons ti tu i ção de 1937 não tí nha mos ne -
nhu ma li ber da de de im pren sa. E as sim su ce de ria com to dos os di re i tos
e to das as li ber da des con quis ta das pelo povo bra si le i ro no cor rer do ano 
de 1945. E as sim está na prá ti ca su ce den do, pois as li mi ta ções ao di re i -
to de re u nião e à li ber da de de pa la vra su ce dem nas pro i bi ções aos co -
mí ci os, aos atos par ti dá ri os e de or ga nis mos po pu la res; li mi ta ções que
se avo lu mam cada dia que pas sa. Já nos co mí ci os é pro i bi do tra tar-se da
Car ta de 1937 e che gou-se ao ab sur do de pro i bir qual quer co mí cio, ato
ou ma ni fes ta ção con tra o re gi me fa lan gis ta que im pe ra na Espa nha e
de so li da ri e da de e mes mo de sim ples pe di do de aju da ma te ri al para os re -
pu bli ca nos es pa nhóis es pa lha dos no mun do. Isso de po is de ha ver a
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, por una ni mi da de, vo ta do um pro tes to
con tra os re pe ti dos cri mes de Fran cis co Fran co. Eis que, na prá ti ca, es ta -
mos dan do pas sos atrás do ca mi nho de mo crá ti co e daí o pe ri go que
será exa mi nar-se os atos do Go ver no to man do como base para seu jul -
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ga men to e como ter mo de com pa ra ção a Car ta pa ra fas cis ta de 1937. O
amor e o res pe i to à le tra da lei não nos de vem afas tar do exa me da si tu a ção 
real exis ten te no País. Ima gi ne-se o ab sur do que se ria – e esse o pre ce -
den te aber to pelo pa re cer do De pu ta do Ga bri el Pas sos – es pe rar que o
novo go ver no vol tas se atrás nas li ber da des e di re i tos já con quis ta dos e
vi es se par tir das li mi ta ções da Car ta de 1937 para, em do ses ho me o pá ti -
cas, co me çar a dar “tí mi dos pas sos à fren te”. Te ría mos per di do tudo o
que con quis ta mos e que nos cus tou o san gue dos nos sos ir mãos mor tos 
na Itá lia. 

Não vou me de mo rar se quer no exa me do De cre to-Lei nº
9.070 com suas li mi ta ções ab sur das, pois, nes se par ti cu lar, con cor do
com a aná li se fe i ta pelo re la tor. Ape nas que ro fa zer no tar que a co ber to
das gre ves fi cam, pelo ci ta do de cre to, as gran des em pre sas es tran ge i ras
como a Light, que su gam o san gue não ape nas do nos so ope rá rio como
de todo o nos so povo. O De pu ta do Ga bri el Pas sos de fi niu mu i to bem o 
De cre to-Lei nº 9.070 ao di zer que ele “pra ti ca men te veda as gre ves”.

No en tan to não con cor do com sua aná li se quan do se ba se ia
ela para ex pli car todo tipo de re gu la men ta ção de gre ves, na dis cu tí vel
au to ri da de de John Fitch. A sua di vi são não pos sui atu al men te ne nhum
va lor, pois o mun do não está pa ra do no tem po e hoje o di re i to de gre ve
é uni ver sal e am pla men te re co nhe ci do, ex ce to na que les pa í ses como
Por tu gal e Espa nha, onde con ti nua o fas cis mo a do mi nar. Qu an to ao
caso da União So vié ti ca que o au tor ci ta do pelo re la tor si tua no mes mo
pla no que a Ale ma nha nazi e a Itá lia fas cis ta, bas ta re cor dar as pró pri as pa -
la vras do De pu ta do Ga bri el Pas sos ao de fi nir gre ve “como o de sí dio en -
tre as clas ses” para com pre en der-se logo que ela é um di re i to que se tor -
na inú til na URSS onde a não-exis tên cia de uma clas se ex plo ra do ra vem
co lo car o ope rá rio e o cam po nês como do nos dos me i os de pro du ção e
ver da de i ros usu fru i do res dos be ne fí ci os da in dús tria e da la vou ra.

Qu an do o Bra sil as si nou a Ata de Cha pul te pec com pro me -
teu-se mo ral men te a res pe i tar os di re i tos ali es ti pu la dos. Os tra ta dos
in ter na ci o na is não de vem ser le tra mor ta para o nos so País.

Dis cor dan do as sim de mu i tas das pre mis sas das qua is par tiu o 
ilus tre re la tor para suas con clu sões, dis cor do tam bém des tas.

Não cre io que a de sa pro va ção do de cre to-lei pela Assem bléia
seja me di da inó cua. É ver da de que a ma i o ria da Assem bléia re ti rou-lhe
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o di re i to a le gis lar, de i xan do-o ao Po der Exe cu ti vo até que te nha mos
apro va da a nova Cons ti tu i ção. Po rém isso não di mi nui a res pon sa bi li da de
da Assem bléia pe ran te a vida do País. Não só cri ti can do como apro van do 
ou de sa pro van do os atos do Po der Exe cu ti vo, eis a ma ne i ra que res ta à
Assem bléia de cum prir o ma i or dos seus de ve res: mos trar ao Go ver no
qual o jus to ca mi nho de mo crá ti co, onde es tão os ver da de i ros in te res ses
do povo. Qu an do a Assem bléia de sa pro vas se o De cre to-Lei nº 9.070
es ta ria não re a li zan do uma ta re fa inó cua, mas sim mos tran do ao povo
que não con cor da com as me di das re a ci o ná ri as to ma das pelo Po der
Exe cu ti vo, que pro tes ta con tra elas; es ta ria as sim ele van do o âni mo
po pu lar man ten do a sua con fi an ça na ação fu tu ra da Assem bléia quan do 
es ti ver de pos se do seu po der le gis la ti vo. Os olhos do povo – já dis se e
re pi to – são vol ta dos para nós. Não so mos como re pre sen tan tes ele i tos
do povo ape nas os crí ti cos dos atos do povo, ape nas os crí ti cos dos atos 
do Go ver no. So mos tam bém ju í zes des ses atos, ju í zes que em nome do
povo apro vam ou de sa pro vam. E essa é, sem dú vi da, tam bém a me lhor
ma ne i ra de co la bo rar mos com o Go ver no para que se en ca mi nhe ele no 
sen ti do dos in te res ses vi ta is do Bra sil e da de mo cra cia.

Qu an to ao se gun do item es tou de acor do com a re da ção ini -
ci al pois que a pre sen ça dos agen tes da or dem po lí ti ca e so ci al nas ci ta -
das re u niões está mais do que pro va da in clu si ve por meio de fo to gra fi as 
lar ga men te di vul ga das pela im pren sa.

Assim sen do, voto con tra o pa re cer, achan do que a Indi ca ção
nº 29 deve ser apro va da nos seus dois itens;

Sala da Co mis são, 9 de abril de 1946. – Jor ge Ama do

VOTO EM SEPARADO

Pou cas ques tões no Di re i to do Tra ba lho têm dado lu gar a
tan tas con tro vér si as e a tan tos de ba tes quan to a que se re fe re à gre ve,
ou, como al guns pre fe rem de no mi nar, ao “di re i to de gre ve”.

Esta mos en tre aque les que, en ten dem que, se a so ci e da de es ti -
ves se per fe i ta men te or ga ni za da, a gre ve de ve ria ser re al men te qua li fi ca da
como ato anti-so ci al por que, em tal so ci e da de, Ca pi tal e Tra ba lho te ri am 
de se en ten der em am bi en te de co o pe ra ção e har mo nia re sol ven do seus
dis túr bi os vi san do aci ma de tudo o in te res se co le ti vo. Qu an do um
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en ten di men to fos se di fí cil ou im pos sí vel ca be ria à Jus ti ça tra çar a nor ma 
a ser obe de ci da.

Mas, in fe liz men te, ain da vi ve mos em uma so ci e da de em que
os in te res ses in di vi du a is se so bre põem aos co le ti vos e na qual, não obs -
tan te ha ver uma jus ti ça es pe ci a li za da para as ques tões de tra ba lho, tal or ga -
nis mo ca re ce de aper fe i ço a men to para re sol ver, com a im pres cin dí vel
ur gên cia, os pro ble mas que sur gem.

Como pro cu ra mos en ca rar os fa tos como eles re al men te se
ve ri fi cam e não sob o as pec to em que de se ja ría mos que eles se ve ri fi cas -
sem é que ace i ta mos o re cur so à gre ve como um di re i to dos tra ba lha do -
res, como uma “le gí ti ma de fe sa” do pro le ta ri a do con tra a opres são e as
in ves ti das de maus em pre ga do res.

Den tro do sen ti do que es po sa mos ini ci al men te é que na Rús sia 
tam bém não se ad mi te a gre ve. A su pos ta su pres são de clas ses que lá se
ve ri fi cou – su pos ta por que ine ga vel men te exis tem, pelo me nos, duas
gran des clas ses, a dos bu ro cra tas do mi nan tes e a dos tra ba lha do res – fez 
de sa pa re cer aí o di re i to de gre ve sob qual quer pre tex to que ela pu des se
ser re a li za da.

Mas ve ja mos a ques tão den tro das con di ções em que vi ve -
mos, den tro do re gi me da “de mo cra cia oci den tal”, ace i tan do a exis tên -
cia de clas ses e a pos se do ca pi tal como meio de pro du ção nas mãos de
par ti cu la res.

Não há dú vi da de que as gre ves ca u sam gra ves per tur ba ções à 
vida da Na ção, tra zem in cal cu lá ve is pre ju í zos à eco no mia na ci o nal. Não
há dú vi da, tam bém, de que a gre ve tem sido usa da em mu i tos pa í ses não 
ape nas como meio de re i vin di ca ções para a clas se pro le tá ria, mas tam -
bém como arma po lí ti ca des ti na da a cri ar nas mas sas um cli ma de des -
con ten ta men to não so men te con tra os go ver nos, mas es pe ci al men te
con tra o re gi me de mo crá ti co, a fim de le var os tra ba lha do res a ace i tar
dou tri nas que lhe apre sen tam nova for ma de or ga ni za ção so ci al, na qual 
eles te ri am aten di dos to dos os seus de se jos.

Dis tin gui mos, por isso, dois ti pos de gre ve per fe i ta men te di -
fe ren tes: a gre ve pro vo ca da por con di ções de tra ba lho e a gre ve pro vo -
ca da por mo ti vos po lí ti cos.
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Um ter ce i ro tipo po de ria, como in ter me diá rio, ser in clu í do: as 
gre ves com ca rá ter de re i vin di ca ção pro le tá ria, mas que fo ram pro vo ca -
das com o in tu i to de atin gir ob je ti vo po lí ti co. Entre es tas es tão as que
re sul tam de um dis sí dio de tra ba lho, mu i tas ve zes po den do ser re sol vi -
dos pelo en ten di men to en tre as par tes in te res sa das mas que de fla gram
an tes de qual quer en ten di men to para que um de ter mi na do gru po po lí ti co,
sur gin do como in ter me diá rio, tra ga a so lu ção e gran je ie com isso ma i or
pres tí gio e po pu la ri da de.

Como gre ve ni ti da men te po lí ti ca te mos o exem plo re cen te,
em nos so País, da que foi fe i ta por par ti dá ri os de San tos, re cu san do-se a 
des car re gar na vi os de pro ce dên cia es pa nho la.

Ca u sa da por fa to res eco nô mi cos foi en tre ou tras a dos tra ba -
lha do res em fri go rí fi cos cu jas con di ções de vida es ta vam no ní vel da
mi se ra bi li da de.

Po lí ti co-eco nô mi ca foi a gre ve dos mi ne i ros do Rio Gran de
do Sul, en tre os qua is os pro ble mas de sa lá rio e de vida cara pro pi ci a ram 
o tra ba lho po lí ti co de ele men tos in te res sa dos em man ter a efer ves cên cia 
so ci al.

O fato é que o fe nô me no so ci al da gre ve não en con tra re mé dio
sim ples men te na exis tên cia de lei que a pro í ba, mas na exe cu ção de
pro vi dên ci as que não dêem mo ti vo a que os tra ba lha do res se jam le va -
dos a essa ati tu de ex tre ma. O que é pre ci so, sem a me nor dú vi da, é
fa cul tar ao pro le ta ri a do a ob ten ção de me di das que jul ga im pres cin dí ve is
e que ain da não po de ria ser atin gi das den tro do sis te ma le gal vi gen te.
Sem que isso seja re a li za do, a exis tên cia de lei con tra gre ve não im pe di rá 
sua de fla gra ção, pois fal ta rá o que Ha rold Las ki bem de no mi na de
“con di ções psi co ló gi cas que fa zem com que os ho mens dêem seu
apo io à lei”.

Nes se erro in ci diu a Cons ti tu i ção de 1937, que pro i bia a gre ve 
num país em que as con di ções eco nô mi cas e so ci a is da vam lu gar à exis -
tên cia de clas ses que não se com pre en di am e até cer to pon to se hos ti li -
za vam. Daí não obs tan te os ri go res dos tex tos le ga is a eclo são de gran -
des sur tos de gre ve, em ple no re gi me da Car ta de 1937, no Rio Gran de
do Sul e em São Pa u lo.

A pró pria exis tên cia da Jus ti ça do Tra ba lho não im pe diu que
o pro ble ma se ve ri fi cas se, por que seus ór gãos não es ta vam bem apa re -

414 Sér gio So a res Bra ga 



lha dos e a de mo ra na so lu ção dos dis sí di os fa zia os tra ba lha do res op ta -
rem por me i os mais ex plí ci tos.

O Go ver no atu al, que em seu iní cio teve de en fren tar as di fi -
cul da des ca u sa das por di ver sos mo vi men tos gre vis tas, a par de pro vi -
dên ci as de or dem ad mi nis tra ti va ten den tes a so lu ci o nar os pro ble mas
eco nô mi cos, de ci diu re co nhe cer, numa me ri tó ria mar cha para a com ple ta
de mo cra ti za ção do País, o fato so ci al que é a gre ve, ex pe din do de cre -
to-lei a res pe i to.

Na ver da de não se tra ta pro pri a men te da “re gu la men ta ção do 
di re i to de gre ve”, por isso que o di plo ma le gal não es ta be le ce os ca sos
em que a gre ve é le gí ti ma, a exem plo da le gis la ção do Mé xi co, pois não
po de mos con si de rar como tal a sim ples de cla ra ção de que a gre ve é
per mi ti da, de po is de es go ta dos os re cur sos da le gis la ção or di ná ria,
de cla ra ção essa so bre mo do vaga.

Na ver da de, tam bém, o de cre to não aten de nos pon tos que
jul ga mos es sen ci a is na re gu la men ta ção do di re i to de gre ve, pre vis ta pelo 
pro gra ma do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro a que te mos a hon ra de per -
ten cer.

Não há dú vi da, en tre tan to, que ele mar ca um gran de pas so
de mo crá ti co com o re co nhe ci men to, em de cre to-lei, da exis tên cia de um 
di re i to de gre ve.

Fe i tas es sas con si de ra ções pas sa mos a exa mi nar a in di ca ção.
Enten de mos que a Assem bléia Cons ti tu in te, com pos ta do

Se na do e da Câ ma ra, até que seja apro va da a nova Cons ti tu i ção, não
tem fun ção le gis la ti va. Assim nos ma ni fes ta mos no en se jo da vo ta ção
do Re gi men to da Assem bléia, acom pa nhan do o pon to de vis ta que foi
ven ce dor.

Ora, se a Assem bléia não tem po de res le gis la ti vos, mu i to me -
nos po de ria ter ela o po der de cen su rar ou de sa pro var atos pra ti ca dos
pelo Che fe do Exe cu ti vo no exer cí cio de fun ções que lhe fo ram re co -
nhe ci das pela pró pria Assem bléia. Tal cen su ra ou de sa pro va ção im por -
ta ria, tam bém, na que bra do re gi me de in de pen dên cia de po de res fi xa do 
na Car ta de 1937 e tra di ci o nal em nos so País.
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Além de inó cua, como bem acen tu ou o ilus tre re la tor, essa
de sa pro va ção se ria pre ce den te pe ri go so pela na tu ral ad mis são de di re i to
re cí pro co.

So mos, por to dos es ses mo ti vos, con trá ri os à apro va ção da
pri me i ra par te da in di ca ção.

Qu an to à se gun da par te, es ta mos in te i ra men te de acor do com 
o re la tor que su ge re a se guin te re da ção para o re que ri men to:

“So li ci tar in for ma ções no Po der Exe cu ti vo se as Assem -
bléi as dos Sin di ca tos vol ta ram a ser re a li za das com a pre sen ça 
dos agen tes da Ordem Po lí ti ca e So ci al e, no caso afir ma ti vo,
por que as sim pro ce dem e qua is as leis per mis si vas.”
Enten de mos que deve exis tir a ma i or li ber da de nas as sem bléi as 

sin di ca is e que a sim ples pre sen ça de agen tes po li ci a is im por ta na co a ção
à li ber da de de ex pres são do pen sa men to, prin ci pal men te ten do em vis ta
ex ces sos que, ao sim ples pre tex to de ob ser va ção por agen tes po li ci a is,
fo ram ou tro ra pra ti ca dos. Como Di re tor-Ge ral do De par ta men to
Na ci o nal do Tra ba lho, fun ção que exer ce mos até bem pou co, ti ve mos
in ter ven ção jun to às au to ri da des po li ci a is no sen ti do de ser su pri mi da
aque la fis ca li za ção in jus ti fi cá vel e da me di da que ob ti ve mos ne nhum
pre ju í zo ad ve io à or dem pú bli ca, en quan to que se ve ri fi cou um gran de e 
an tes des co nhe ci do in te res se dos tra ba lha do res pe las re u niões sin di ca is.

Con clu í mos, por isso, pela apro va ção do re que ri men to ape nas 
quan to à se gun da par te, com a re da ção pro pos ta pelo imi nen te Sr.
De pu ta do Ga bri el de Re zen de Pas sos.

San ta Ca ta ri na, 9 de abril de 1946. – Se ga das Vi an na, Re la tor.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Re que ri men to nº 353

(Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 21, 128ª ses são,
15-8-46, pp. 196-197.)1

 SR. MAURÍCIO GRABOIS – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra
para apre sen tar um re que ri men to.

SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o no bre re pre sen tan te.
SR. MAURÍCIO GRABOIS – (Pela or dem.) – Sr. Pre si den te,

Se nho res Re pre sen tan tes, pedi a pa la vra para en ca mi nhar à Mesa re que -
ri men to em que so li ci ta mos in for ma ções so bre a ar bi trá ria apre en são e
sus pen são por 15 dias da Tri bu na Po pu lar, diá rio de mo crá ti co que se edi -
ta nes ta Ca pi tal.

Enquan to nes ta Assem bléia es ta mos ela bo ran do uma Car ta
Cons ti tu ci o nal, en quan to a ex pec ta ti va po pu lar se ma ni fes ta por meio
de gran de in fluên cia a esta Casa, en quan to há o má xi mo in te res se de to -
dos os Srs. Re pre sen tan tes em que ela bo re mos uma Car ta que as se gu re
a nor ma li da de cons ti tu ci o nal do País, as sis ti mos ao mes mo tem po a
atos com ple ta men te ar bi trá ri os que pa re cem não le var em con ta o tra ba -
lho que es ta mos re a li zan do.

1 Re que ri men to de Pres tes pro tes tan do con tra apre en são do jor nal Tri bu na Po pu lar e
  de fen di do em ple ná rio pelo De pu ta do Ma u rí cio Gra bo is (PCB/DF).



Me di das ar bi trá ri as como esta, de sus pen são de um ór gão da
im pren sa, com base em lei ca du ca, ba i xa da no pe río do do Esta do Novo, 
em 1938, são sem dú vi da aten ta dos à de mo cra cia.

Sr. Car los Pres tes – Lei essa se gun do a qual mu i tos ge ne ra is que 
par ti ci pa ram do gol pe de 29 de ou tu bro se ri am fu zi la dos.

SR. MAURÍCIO GRABOIS – Per fe i ta men te; lei ca du ca, que
hoje se pro cu ra re vi ver, para se as ses ta rem no vos gol pes con tra a de mo -
cra cia.

Sr. Car los Pres tes – Foi o ma i or gol pe con tra a de mo cra cia, de -
po is da anis tia e das con quis tas do ano pas sa do!

Sr. Cam pos Ver gal – É um aten ta do mons tro con tra as li ber da -
des do pen sa men to e da im pren sa. Não fere ape nas a Tri bu na Po pu lar,
mas toda a im pren sa li vre do país.

Sr. Lino Ma cha do – Apo i a do.

Sr. Cam pos Ver gal – Aliás, nes ta Casa es ta mos tra ba lhan do,
dis cu tin do e vo tan do pela li ber da de do ho mem e do povo, mo ti vo por
que nos ca u sa gran de cons tran gi men to ve ri fi car que a Po lí cia toma es sas 
me di das con tra a im pren sa li vre de nos sa ter ra. Assim, for mu lo o meu
cons ci en te e ve e men te pro tes to.

SR. MAURÍCIO GRABOIS – V. Exª tem ple na ra zão, por -
que não se tra ta ape nas de ata que à im pren sa do Par ti do Co mu nis ta,
mas a toda a im pren sa do país. De fen den do a cir cu la ção da Tri bu na Po pu lar,
pug na mos tam bém pela li ber da de de toda a im pren sa de nos sa pá tria.

Sr. Gur gel do Ama ral – Assim, aca ba rão por in com pa ti bi li zar o
go ver no do Ge ne ral Du tra com a opi nião pú bli ca.

SR. MAURÍCIO GRABOIS – Por oca sião da apre en são an -
te ri or, in jus ta e ile gal da Tri bu na Po pu lar, toda a im pren sa des ta Ca pi tal,
im pren sa de mo cra ta, ver be rou a ati tu de do Sr. Che fe de Po lí cia. Aqui
mes mo da tri bu na da Assem bléia Cons ti tu in te, re pre sen tan tes de vá ri os
par ti dos ma ni fes ta ram sua viva re pul sa a esse ato ar bi trá rio.

Sr. Café Fi lho – Não te nho dú vi da, no bre co le ga, o qui nhão
dos de pu ta dos virá de po is. Pri me i ro veio o da im pren sa. Já em 37 foi as -
sim.
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SR. MAURÍCIO GRABOIS – Se não re a gir mos a tem po, se
ado tar mos a po lí ti ca da ca pi tu la ção, a de mo cra cia es ta rá fa li da em nos sa
ter ra.

Sr. Acur cio Tor res  – V. Exª per mi te um apar te? Não en tro na
in da ga ção nem na aná li se, por des co nhe cer os mo ti vos de ter mi nan tes
da me di da.

SR. MAURÍCIO GRABOIS – Pena é que V. Exª não sa bia.

Sr. Acur cio Tor res – Entre tan to devo de cla rar que essa di li gên -
cia foi fe i ta em vir tu de de dis po si ti vo le gal, am pa ra da numa lei – mons -
tro ou não –, mas am pa ra da numa lei. Estou cer to de que o Go ver no
pres ta rá as de vi das in for ma ções, caso se jam so li ci ta das.

SR. MAURÍCIO GRABOIS – O no bre De pu ta do está se
ar vo ran do em de fen sor de um ato ba se a do numa lei da di ta du ra, do
Esta do Novo, dos ata ques con tra a de mo cra cia no país.

Sr. Se ga das Vi an na – Qu e ro de cla rar que sou ab so lu ta men te
con trá rio ao fe cha men to de qual quer ór gão de opi nião pú bli ca. Estou,
por isso, so li dá rio com o pro tes to.

Sr. Be ní cio Fon te ne le – Devo lem brar a V. Exª que a li ber da de
da im pren sa é uma das qua tro gran des li ber da des com as qua is o Bra sil
con cor dou.

Sr. Rui San tos – Con for me já de cla rei em dis cur so, só re co -
nhe ço à jus ti ça o di re i to de jul gar a im pren sa e pu nir jor na lis tas. Essa lei
em que se ba se ia a pu ni ção é uma ver go nha para um re gi me de mo crá ti co. 
E não se ar gu men te que não foi re vo ga da. Há leis que o povo re vo ga: a
da se gu ran ça é uma de las.

Sr. Ju ra ci Ma ga lhães – A So ci e da de de Ami gos da Amé ri ca, fiel
à sua tra di ção de luta em de fe sa da de mo cra cia, pela mi nha voz, jun ta o
seu pro tes to con tra este novo aten ta do à li ber da de de im pren sa. E, o
que é mais la men tá vel, ba se an do-se numa lei fas cis ta, con de na da pela
cons ciên cia li vre do País.

Sr. Aman do Fon tes – É la men tá vel que uma lei da di ta du ra seja
in vo ca da para to lher a li ber da de de im pren sa.

(Tro cam-se vá ri os apar tes e o Sr. Pre si den te re cla ma aten ção.)
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SR. MAURÍCIO GRABOIS – Sr. Pre si den te, ape lo para toda 
a Câ ma ra no sen ti do de que pro tes te con tra esse ato ile gal, ba se a do em
lei ge ra da no Esta do Novo, quan do em as cen são o fas cis mo.

Hoje, quan do ela bo ra mos uma Car ta Cons ti tu ci o nal, o ato da
sus pen são de um jor nal cons ti tui gra ve aten ta do à de mo cra cia e con tra
ele la vra mos o mais ve e men te pro tes to. (Mu i to bem! Mu i to bem!)

O ora dor en via à Mesa o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 353, DE 1946

So li ci ta in for ma ção ao Po der Exe cu ti vo so bre os mo ti -
vos por que sus pen deu a Tri bu na Po pu lar.

Con si de ran do que o Exmº Sr. Mi nis tro da Jus ti ça de ter mi nou, 
por meio de por ta ria ba i xa da com a data de on tem, que fos se sus pen so
por 15 dias o ma tu ti no Tri bu na Po pu lar que se pu bli ca nes ta Ca pi tal;

Con si de ran do que se en con tram sus pen sas des de mais de um
ano as res tri ções à li ber da de de im pren sa;

Con si de ran do que só ao Po der Ju di ciá rio com pe ti ria a de ci são 
de cer ce ar a cir cu la ção de um ór gão de nos sa im pren sa;

Con si de ran do que não há mo ti vos que jus ti fi quem vi o lên ci as
con tra a im pren sa, no mo men to em que nos en tre ga mos à pa trió ti ca
ta re fa de ela bo rar nos sa car ta cons ti tu ci o nal;

Re que re mos que, por in ter mé dio da Mesa, seja so li ci ta do ao
Exmº Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça in for mar por que mo ti vos as sim agiu,
sus pen den do a Tri bu na Po pu lar e atin gin do mais uma vez a li ber da de de
im pren sa.

Sala das Ses sões, 15 de agos to de 1946. – Car los Pres tes 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De cla ra ções de Voto

DECLARAÇÃO DE VOTO

A BAN CA DA do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil de cla ra 
que vo tou con tra o preâm bu lo para o qual pe diu pre fe rên cia à hon ra da
gran de Co mis são, por dis cor dar in te i ra men te da re da ção e do con te ú do
do mes mo.

Acha mos que a in vo ca ção de di vin da des no alu di do preâm bu lo 
fere o prin cí pio da com ple ta se pa ra ção en tre a Igre ja e o Esta do, além
de cons ti tu ir uma in fra ção ao li vre di re i to de opi nar, ima nen te aos re gi -
mes ver da de i ra men te de mo crá ti cos.

Tra tan do-se da ela bo ra ção de uma Car ta Cons ti tu ci o nal
de mo crá ti ca – ta re fa que nos in cum be re a li zar, mer cê do man da to que
nos con fe riu o povo, úni co po der so be ra no – não ve mos por que ado -
tar-se o preâm bu lo na for ma em que foi apre sen ta do.

Sala das Ses sões, 13 de agos to de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Ba tis ta Neto – Gre gó rio Be zer ra – Ca i res de Bri to – Abí lio Fer nan des – Cla u di no 
Sil va – Osval do Pa che co – Alci des Sa ben ça – Agos ti nho Oli ve i ra – João Ama zo -
nas – Car los Ma rig hel la – Jor ge Ama do – Ma u rí cio Gra bo is – Alce do Cou ti nho – 
José Cris pim.



O Sr. Car los Pres tes e ou tros en vi am à Mesa a se guin te:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Vo ta mos a fa vor da Emen da nú me ro 348, do ilus tre De pu ta do
Se nhor Nes tor Du ar te.

Assim agin do, a ban ca da co mu nis ta de fi ne seu pon to de vis ta
pela uni fi ca ção da Jus ti ça.

Tra ta-se da uni da de na ci o nal do Po der Ju di ciá rio e de sua
com pe tên cia para in ter pre tar con clu si va men te a Cons ti tu i ção.

Uni fi ca da a Jus ti ça, será esta for ta le ci da em todo o País.
A jus ti ça es ta du al terá mais li ber da de e mais for ça, por sua

vez, por que não terá de su je i tar-se a in jun ções po lí ti cas re gi o na is ou
lo ca is, con for me acon te ce co mu men te.

A emen da que apo i a mos – se apro va da – con cor re ria para
ma i or in de pen dên cia da jus ti ça nos Esta dos e para eli mi nar ou ate nu ar o 
agu ça men to dos re gi o na lis mos que tan to tem pre ju di ca do nos so de sen -
vol vi men to po lí ti co.

Como o que está em jogo é a uni da de do Po der Ju di ciá rio,
se gun do uma Lei Orgâ ni ca, a ban ca da do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, 
ao to mar ati tu de em fa vor des sa emen da, tem a con vic ção de es tar cum -
prin do com os seus com pro mis sos pe ran te o povo.

Estas as ra zões do nos so voto.
Sala das Ses sões, 22 de agos to de 1946. – Luiz Car los Pres tes –

Gre gó rio Be zer ra – Car los Ma rig hel la – José Cris pim – Ca i res de Bri to – Jor ge
Ama do – João Ama zo nas – Osval do Pa che co – Agos ti nho de Oli ve i ra – Ma u rí cio
Gra bo is – Alci des Sa ben ça – Abí lio Fer nan des – Ba tis ta Neto – Cla u di no Sil va
– Alce do Cou ti nho.

DECLARAÇÃO DE VOTO

De cla ra a ban ca da co mu nis ta que ple i te ou des ta que para a
Emen da nº 3.032, do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, e que vo tou con tra a 
de ci são que ne gou o alu di do des ta que, por não se po der con for mar
com a ne ga ção do di re i to de voto a anal fa be tos, sol da dos e ma ri nhe i ros.

422 Sér gio So a res Bra ga 



Apo i an do o in de fe ri men to do des ta que men ci o na do, a ilus tre
Assem bléia, se não na to ta li da de, pelo me nos na es ma ga do ra ma i o ria,
as su miu gra ves res pon sa bi li da des pe ran te o povo.

Nos sa emen da visa am pli ar o di re i to de voto, es ten den do-o a
sol da dos, ma ri nhe i ros e anal fa be tos.

A jus ti fi ca ti va de que o des ta que não foi con ce di do por que o
voto aos anal fa be tos é inad mis sí vel, re dun da em gra ve erro. Nos sa
emen da ple i te ia di re i to de voto não so men te para os anal fa be tos, mas
tam bém para as pra ças de pré.

O gol pe de for ça da ma i o ria que eli mi nou a vo ta ção do di re i to
de voto a sol da dos, ma ri nhe i ros e anal fa be tos tem o nos so for mal de sa -
po io.

Jul ga mos, as sim, de fen der o nos so pro gra ma mí ni mo, no
pon to que se re fe re a esse di re i to, as pi ra ção na ci o nal de nos so povo e
dos ho mens e par ti dos de mo cra tas e pro gres sis tas.

Sala das Ses sões, 26 de agos to de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
João Ama zo nas – Gre gó rio Be zer ra – Cla u di no José da Sil va – Ba tis ta Neto –
Abí lio Fer nan des – Alci des Sa ben ça – Ma u rí cio Gra bo is – Agos ti nho de Oli ve i ra
– Osval do Pa che co – Mil ton Ca i res de Bri to – Jor ge Ama do – José Ma ria Cris pim 
– Alce do Cou ti nho – Car los Ma rig hel la.

SR. PRESIDENTE – São en vi a das à Mesa as se guin tes:

DECLARAÇÕES DE VOTO

Par ti dá ri os da au to no mia do Dis tri to Fe de ral – co e ren tes que
so mos com a de fe sa de um dos pon tos mais im por tan tes do pro gra ma
mí ni mo do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil – vo ta mos con tra o dis po si ti vo
do Pro je to Cons ti tu ci o nal onde se es ta be le ce a no me a ção do pre fe i to.

Vi san do tor nar o Dis tri to Fe de ral ad mi nis tra do por um pre fe i to
e uma Câ ma ra, am bos ele i tos, apre sen ta mos a Emen da nº 2.819, que
foi re je i ta da.

Vol ta mos, po rém, a fa vor não so men te de nos sa emen da, mas 
tam bém das de ma is que per se gui am o mes mo fim.

Des sa ma ne i ra, fir ma mos nos sa ati tu de a fa vor da au to no mia
do atu al Dis tri to Fe de ral, como de qual quer ou tro que ve nha a ser cri a -
do no fu tu ro.
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Não par ti ci pa mos do pon to de vis ta de que a Ca pi tal da
Re pú bli ca não tem di re i to à au to no mia po lí ti ca e ad mi nis tra ti va, pre ci sa -
men te por que os exem plos da vida au tô no ma do povo nos mu ni cí pi os
ou nas ca pi ta is têm se cons ti tu í do in va ri a vel men te em van ta gens e be ne -
fí ci os para a de mo cra cia e para o pro gres so, como se pode cons ta tar
pelo pro ve i to so pe río do da ad mi nis tra ção do Pre fe i to Pe dro Ernes to,
ele i to pelo su frá gio po pu lar.

Os que pa gam im pos tos e são so bre car re ga dos com to dos os
de ve res, me re cem o di re i to de dis por de seus pró pri os des ti nos, ele ger
seus go ver nan tes e de les exi gir os me lho ra men tos de ruas, a cons tru ção
de hos pi ta is, es co las, mer ca do e tudo mais que con tri bui para o bem-es -
tar e fe li ci da de ge ral. Tais os mo ti vos por que vo ta mos a fa vor da au to -
no mia do Dis tri to Fe de ral.

Sala das Ses sões, 9 de se tem bro de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
Cláu dio Sil va – Jo a quim Ba tis ta Neto – Alce do Cou ti nho – Abí lio Fer nan des –
Alci des Sa ben ça – Ma u rí cio Gra bo is – Agos ti nho de Oli ve i ra – Osval do Pa che co –
Ca i res de Bri to – João Ama zo nas – Jor ge Ama do – Car los Ma rig hel la – Gre gó rio 
Be zer ra – José Cris pim.
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1.4 – OS GRANDES DEBATES



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

O pa pel da mi no ria na Cons ti tu in te 

(Apar tes de Pres tes ao dis cur so pro fe ri do por Otá vio
Man ga be i ra – UDN/BA – na 27ª Ses são da Assem -
bléia Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te,
vol. 4, 18-3-46, pp. 254-258.)

SALA das Ses sões, 21 de mar ço de 1946. – Luiz Car los Pres tes.
Indi ca ção a que se re fe re o re que ri men to de ur gên cia.

INDICAÇÃO Nº 29, DE 1946

Pro põe seja de sa pro va do pela Assem bléia Cons ti tu in te o ato do
Po der Exe cu ti vo ba i xan do um de cre to-lei con tra o di re i to de gre ve; e se -
jam pe di das in for ma ções so bre os mo ti vos da pre sen ça dos agen tes da
Ordem Po lí ti ca e So ci al nas as sem bléi as dos sin di ca tos.
Con si de ran do que du ran te o pe río do da di ta du ra es ta do-no -

vis ta, quan do o Sr. Fi lin to Mül ler exer cia as fun ções de Che fe de Po lí cia, 
a ques tão so ci al con ti nu a va a ser uma ques tão de po lí cia, vi ven do os sin -
di ca tos so bre o re gi me ve xa tó rio e ile gal de ocu pa ção;

Con si de ran do que tal si tu a ção já não se jus ti fi ca no mo men to
atu al, de po is de der ro ta dos os pa í ses na zis tas e fas cis tas e de res ta be le ci -
da a mar cha para a de mo cra cia em nos sa pá tria;



Con si de ran do que du ran te a re cen te guer ra con tra a Ale ma -
nha hi tle ris ta o pro le ta ri a do bra si le i ro, re ve lan do um alto sen ti men to pa -
trió ti co, pre fe riu aper tar a cin ta, evi tan do as gre ves, no ob je ti vo de con -
tri bu ir da ma ne i ra mais efi ci en te, na re ta guar da, para a aju da à FEB, e
para a vi tó ria das Na ções Uni das;

Con si de ran do que, em re cen te en tre vis ta trans cri ta nos Ana is
des ta Casa, o Exmo. Sr. Pre si den te da Re pú bli ca de cla rou que “se ria exi -
gir o im pos sí vel à na tu re za hu ma na es pe rar que es sas gran des mas sas de 
tra ba lha do res con ti nu as sem agar ra das às fer ra men tas e às má qui nas, es -
pe ran do pa ci en te men te que os pa trões lhes mar cas sem os sa lá ri os que
en ten des sem, in te i ra men te con for ma dos com as con di ções de vida
que lhes fos sem as si na la das pe las con ve niên ci as do ca pi tal”;

Con si de ran do que num re que ri men to de ur gên cia, da ta do de
11 de fe ve re i ro des te ano, e apro va do una ni me men te por esta Casa, so li -
ci ta va esta Assem bléia ao Po der Exe cu ti vo in for mar que se co nhe ce ou
não o di re i to de gre ve;

Con si de ran do que, em face do de cre to-lei re gu la men tan do as
gre ves con ti nua de pé a con vic ção – em que nos en con tra mos – de es tar 
o Bra sil fu gin do dos com pro mis sos as su mi dos na his tó ri ca Con fe rên cia
de Cha pul te pec, quan do subs cre veu a ata re co nhe cen do o di re i to de
gre ve, hoje uni ver sal men te con sa gra do com ex ce ção úni ca dos pa í ses
que se re gem por mé to dos fas cis tas;

Esta Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te re sol ve:
1º) De sa pro var o ato do Po der Exe cu ti vo ba i xan do um de -

cre to-lei con tra o di re i to de gre ve;
2º) So li ci tar ao Po der Exe cu ti vo que in for me os mo ti vos por

que as as sem bléi as dos sin di ca tos vol ta ram a ser re a li za das com a pre -
sen ça dos agen tes da Ordem Po lí ti ca e So ci al.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 1946. – Luiz Car los Pres tes –
João Ama zo nas – Alci des Sa ben ça – Jor ge Ama do – Osval do Pa che co – José Cris -
pim – Gre gó rio Be zer ra – Cla u di no José da Sil va– Car los Ma rig hel la

Sr. Bar re to Pin to – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

Sr. Otá vio Man ga be i ra – (Pela or dem.) Sr. Pre si den te, V. Exª
po de ria in for mar-me o que se vai vo tar?
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SR. PRESIDENTE – Vai ser vo ta do um re que ri men to de
ur gên cia.

Sr. Otá vio Man ga be i ra – Pa re ce-me, Sr. Pre si den te, que os re -
que ri men tos de ur gên cia não com por tam en ca mi nha men to de vo ta ção.

Sr. Bar re to Pin to – Pedi a pa la vra para abor dar ques tão de or dem.

Escla re ce rei  V. Exª so bre o que está em vo ta ção.

SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra pela or dem o Sr. Bar re to 
Pin to.

SR. BARRETO PINTO (Pela or dem.) – Pedi a pa la vra pela
or dem e não para en ca mi nhar a vo ta ção, por que é sa bi do que pelo Re gi -
men to não se pode fa lar, para en ca mi nhar a vo ta ção so bre re que ri men to 
de ur gên cia.

Sr. Otá vio Man ga be i ra – Dá no mes mo.
SR. BARRETO PINTO – Como preâm bu lo, ao me con ce der 

o Sr. Pre si den te a pa la vra, de se jo pres tar um es cla re ci men to e, ao mes mo
tem po, uma ho me na gem ao ilus tre mem bro da UDN, Sr. Otá vio Man -
ga be i ra.

A ques tão de or dem é a se guin te: 
Te nho dú vi da quan to aos ter mos em que está re di gi do o

re que ri men to.
Sr. Pre si den te, pa re ce-me que es ca pa à com pe tên cia da

Assem bléia ace i tar o re que ri men to tal como se acha re di gi do, por que,
des de logo, dá a en ten der que há de ci são da Assem bléia re vo gan do um
ato dela pró pria, quan do, na sua alta sa be do ria, re sol veu que não de -
ve ria in ter vir em ou tros as sun tos en quan to não fos se pro mul ga da a
Car ta Cons ti tu ci o nal.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Sr. Ca i res de Bri to – Sr. Pre si den te, o ora dor está en ca mi nhan -
do a vo ta ção.

SR. BARRETO PINTO – … por que, pre li mi nar men te, a
Assem bléia não  pode to mar co nhe ci men to da ma té ria.

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 429



Nes tas con di ções su gi ro à Assem bléia, em bo ra sem au to ri da -
de para tan to, a re je i ção do re que ri men to. Pen so as sim por que há uma
in fil tra ção co mu nis ta nos sin di ca tos e todo mun do pre ci sa sa ber dis so.

Con tra a ur gên cia por tan to! (Mu i to bem. Pal mas.)

SR. PRESIDENTE – O no bre re pre sen tan te Sr. Bar re to Pin to 
não sus ci tou pre ci sa men te ques tão de or dem, só pos sí vel quan do há
in frin gên cia de ex pres sos dis po si ti vos re gi men ta is. Te nho so bre a Mesa
um re que ri men to de ur gên cia as si na do por um Se nhor Re pre sen tan te,
ur gên cia essa re gi men tal, mo ti vo por que vou sub me tê-lo à vo ta ção.

Os Se nho res que apro vam a ur gên cia so li ci ta da para dis cus são 
da ma té ria lida que i ram le van tar-se. (Pa u sa.)

Está re je i ta da.

SR. OTÁVIO MANGABEIRA (Pela or dem.) – Sr. Pre si den te,
a mi no ria de mo crá ti ca ne gou seu voto à ur gên cia por que, como já tive
oca sião de de cla rar, so mos, em prin cí pio, con trá ri os a tais re que ri men tos,
que to mam de sur pre sa as as sem bléi as cu jos mem bros são cha ma dos a
de ci dir de pron to so bre ma té ria que, na ma i o ria das ve zes, de pen de
de ma i or exa me e re fle xão.

Tra ta-se, exa ta men te, de um dos ca sos des sa na tu re za. O
as sun to do re que ri men to for mu la do pela no bre ban ca da co mu nis ta, e
para cuja dis cus são e vo ta ção re quer ur gên cia o Se na dor Luiz Car los
Pres tes, é da que les que de vem ser con ve ni en te men te exa mi na dos, para
que so bre eles se emi ta pro nun ci a men to re fle ti do.

Sr. Car los Pres tes – A de fe sa da de mo cra cia re cla ma a ur gên cia
pe di da.

SR. OTÁVIO MANGABEIRA – Não re co nhe ço a nin guém
ma i or zelo do que o meu na sal va guar da da de mo cra cia (Pal mas.)

Sr. Bar re to Pin to – Com ma i o ria de ra zão quan do essa de fe sa é
pro mo vi da por bra si le i ro a ser vi ço da Rús sia.

Sr. Car los Pres tes – Pro tes tar con tra uma lei como a re fe ren te
às gre ves é o nos so pri me i ro pas so a dar no ca mi nho da de mo cra cia.

SR. OTÁVIO  MANGABEIRA – Sou con tra a lei em ques tão.
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Sr. Car los Pres tes – Não é ne ces sá rio me di tar mu i to para pro -
tes tar con tra leis des sa na tu re za.

SR. OTÁVIO  MANGABEIRA – De mo cra ta cem por cen to,
sem mes cla.

Sr. Trif fi no Cor re ia – Exis tem mu i tos de mo cra tas dos den tes
para fora.

SR. OTÁVIO MANGABEIRA – Não eu. Não há nin guém,
no Bra sil, onde me con tes te esse tí tu lo, por que já o se lei com o sa cri fí cio.

Sr. Car los Pres tes – A de mo cra cia se con tes ta não em pa la vras,
mas na prá ti ca, na luta con tra os atos da re a ção.

SR. OTÁVIO MANGABEIRA – É pre ci sa men te o meu
caso. Se nhor Pre si den te, a mi no ria de mo crá ti ca é con tra o de cre to-lei
im pug na do.

Sr. Nes tor Du ar te – Mu i to bem, Exce lên cia.

SR. OTÁVIO MANGABEIRA – … por que é pon to ca pi tal
do pro gra ma da União De mo crá ti ca Na ci o nal o res pe i to, sin ce ro, in -
tran si gen te, ao di re i to de gre ve.

Sr. Ca i res de Bri to – Qu an do se pede a ur gên cia, não é para se
vo tar ime di a ta men te a fa vor ou con tra o as sun to.

Vo zes: – Oh!

SR. OTÁVIO MANGABEIRA – Per doe-me. Se fos se como
ad ver te o no bre de pu ta do, eu es ta ria de acor do. Mas não é. Con so an te o 
Re gi men to, uma vez con ce di da a ur gên cia, se dis cu te e vota in con ti nen ti 
o caso.

Con tra isso é que me in sur jo, e me te nho in sur gi do aqui, mais 
de uma vez.

Sr. Bar re to Pin to – Sis te ma ti ca men te. Faço jus ti ça a V. Exª.

SR. OTÁVIO  MANGABEIRA – Já tive oca sião de di zer:
opus-me ener gi ca men te ao re que ri men to de ur gên cia, quan do foi esta
pe di da, nos úl ti mos dias de ou tu bro de 1937, para a con ces são do es ta -
do de guer ra, de que re sul tou o Esta do Novo.

São pre ce den tes que vale a pena in vo car.
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Sr. Pre si den te, a União De mo crá ti ca Na ci o nal con si de ra o
res pe i to ao di re i to de gre ve es sen ci al à de mo cra cia por que es sen ci al ao
pro le ta ri a do: e de mo cra cia que não co lo ca o pro le ta ri a do no lu gar de
re le vo que lhe cabe na or ga ni za ção po lí ti ca e so ci al está con de na da à
fa lên cia se não é, de an te mão, fa li da.

Quem fala em ter mos tão cla ros não pode ser pos to em dú vi da,
quan to à sin ce ri da de de mo crá ti ca. (Mu i to bem!)

Sr. Car los Pres tes – Foi o nos so re que ri men to de ur gên cia que
le vou V. Exª a fa zer essa de cla ra ção. Até ago ra não se ha via V. Exª
ma ni fes ta do.

Sr. Bar re to Pin to – A sin ce ri da de do ora dor é de ver da de i ro
pa tri o ta, a ser vi ço do Bra sil.

SR. OTÁVIO  MANGABEIRA – Sou con tra o de cre to, que
foi lon ge de ma is. Po de mos co lher as ro sas, sem ma tar as ro se i ras.

Sr. Car los Pres tes – Mu i to bem! É isso mes mo.

SR. OTÁVIO MANGABEIRA – So mos pela re gu la men ta -
ção do di re i to de gre ve, ou, an tes, con tra os abu sos do di re i to de gre ve,
mas so mos, sem res tri ções, con tra a su pres são des se di re i to. E o de cre to,
de fato, o su pri me. (Mu i to bem!)

Sr. Ber nar des Fi lho – Era esse o apar te que de se ja va dar a V. Exª. 
To dos so mos a fa vor do di re i to de gre ve, mas não po de mos ser a fa vor
do abu so des se di re i to.

Sr. Ba tis ta Neto – Os tra ba lha do res não fa zem gre ve por
es por te.

Sr. Ne reu Ra mos – Per mi te V. Exª um apar te?

SR. OTÁVIO  MANGABEIRA – Com mu i to pra zer.

Sr. Ne reu Ra mos – O no bre De pu ta do Her mes Lima já de cla -
rou da tri bu na que, opor tu na men te, iria dis cu tir esse de cre to. Nós, da
ma i o ria, es ta mos aguar dan do esse en se jo para dar a nos sa opi nião.

Sr. Pra do Kelly – Vêem Vos sas Exce lên ci as que a pre ce dên cia
so bre o as sun to cabe à União De mo crá ti ca Na ci o nal.
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Sr. Nes tor Du ar te – V. Exª en car re gou-me de, em nome da União 
De mo crá ti ca Na ci o nal, ex pres sar o pen sa men to do par ti do con tra o
de cre to que, en ten den do de re gu lar a gre ve no país, su pri miu esse di re i to.

SR. OTÁVIO MANGABEIRA – V. Exª tem ra zão. E fica
as sim res pon di do um apar te que há pou co me deu o Sr. Car los Pres tes.
Esco lhi do por uma alta dis tin ção para a li de ran ça da ban ca da da União
De mo crá ti ca Na ci o nal, te nho por há bi to de sig nar com pa nhe i ros para es tu -
dar os as sun tos de im por tân cia ca pi tal. Den tro des se cri té rio, foi es co lhi do
o no bre de pu ta do, que me aca ba de hon rar com o seu apar te, para ex ter nar 
o nos so pon to de vis ta so bre o de cre to-lei de que se tra ta. Isso de mons tra
que não nos des cu i da mos da aten ção que o gran de as sun to me re ce.

Ago ra, não nos fa ça mos ilu sões, não ta pe mos o sol com
pe ne i ra. O mo men to que o País atra ves sa é de fato de li ca do.

Dis se há dias, des ta tri bu na, que o pa pel da mi no ria de mo crá -
ti ca é mu i to no bre; mas, ao mes mo tem po, mu i to me lin dro so, por que se 
te mos, de um lado, a in fil tra ção co mu nis ta, há, do ou tro, o pe ri go da
re a ção que pode ten der a re pe tir no País as suas ex pan sões to ta li tá ri as.

SR. PRESIDENTE – Está ter mi na do o tem po de V. Exª.

Sr. Arru da Câ ma ra – Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te, para ce der
o meu tem po ao no bre ora dor.

SR. PRESIDENTE – Con ti nua com a pa la vra o Sr. Otá vio
Man ga be i ra.

Sr. Car los Pres tes – Que é que V. Exª en ten de por “in fil tra ção
co mu nis ta”?

SR. OTÁVIO MANGABEIRA – Res pon do a V. Exª e la -
men to ter de fazê-lo. V. Exª co nhe ce a dis cri ção, a to le rân cia.

Sr. Plí nio Bar re to – To le rân cia, mu i to bem!

Sr. Car los Pres tes – É de ad mi rar, ilus tre de pu ta do, que esta ex -
pres são seja de V. Exª. São pa la vras co muns na boca dos pro vo ca do res,
de ele men tos como os que ocu pa ram, ain da hoje, a tri bu na des ta Casa.

SR. OTÁVIO  MANGABEIRA – Vou re pe tir a ex pres são, e
ex pli ca rei a V. Exª o sen ti do que lhe dou.
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Sr. Car los Pres tes – Era ex pres são co mum, na épo ca da as cen -
são do fas cis mo, mas V. Exª, ho mem cul to, que co nhe ce a his tó ria da
hu ma ni da de, pode ima gi nar a sur pre sa em que nos en con tra mos, ao
ouvi-lo pro nun ci ar pa la vras des ta na tu re za.

SR. OTÁVIO  MANGABEIRA – Di rei que ela não tem a
acep ção a que V. Exª se re fe re, ou pen so que se re fe re.

Sr. Car los Pres tes – Por isso, pedi a V. Exª uma ex pli ca ção.

SR. OTÁVIO  MANGABEIRA – V. Exª sabe que as pa la -
vras têm sen ti dos di fe ren tes, con for me as pes so as que as pro nun ci am.

Digo – e V. Exª há de re co nhe cer – que sem pre tive para com 
o Par ti do Co mu nis ta a ma i or ur ba ni da de, para não di zer a ma i or to le -
rân cia, ain da quan do o meu par ti do era des con si de ra do, se não agre di do
pe los co mu nis tas.

Du ran te a cam pa nha de mo crá ti ca que fi ze mos na pra ça pú bli -
ca, sem me dir es for ços ou con se qüên ci as, en fren tan do a di ta du ra, V. Exª
nos aban do nou des pre zan do a ca u sa de mo crá ti ca, para for ta le cer a di ta -
du ra que era pre ci sa men te a re a ção. (Pal mas.)

Sr. Car los Pres tes – Ha via en tre o Par ti do Co mu nis ta e a UDN
algo que os se pa ra va, pro fun da men te. O Par ti do Co mu nis ta era ra di cal -
men te con trá rio a qual quer per tur ba ção da or dem pú bli ca. Di zía mos que
não era por medo de gol pes ar ma dos, pela subs ti tu i ção brus ca e vi o len ta
de ho mens no po der que te ría mos a de mo cra ti za ção do Bra sil. Éra mos
con tra os gol pes, con tra as ten dên ci as gol pis tas de Vos sas Exce lên ci as.
Era o que nos se pa ra va e não po día mos de i xar de nos ma ni fes tar, por que
tí nha mos a cer te za de que os gol pes ar ma dos se ri am con tra a de mo cra cia, 
con tra o pro le ta ri a do, con tra o nos so povo. Na no i te de 29 para 30 de
ou tu bro, quan do o Sr. Bri ga de i ro Edu ar do Go mes, jun to com o Ge ne ral
Du tra, co man da va o gol pe, do Qu ar tel Ge ne ral, nes ta ca pi tal...

SR. OTAVIO MANGABEIRA – Que nos li ber tou da di ta -
du ra...

Sr. Car los Pres tes – … os tan ques, os ca nhões e as me tra lha do -
ras não fo ram di ri gi dos con tra o Sr. Ge tú lio Var gas, mas con tra a sede
do Par ti do Co mu nis ta. Foi o nos so par ti do o úni co que so freu vi o lên ci -
as na que la no i te e por dias que se se gui ram. Foi um gol pe de mo crá ti co,
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Sr. De pu ta do, o que trou xe o go ver no do Se nhor José Li nha res? Mo di -
fi cou-se, por aca so, a di ta du ra em que vi vía mos? Não. A si tu a ção con ti -
nu ou a mes ma. E o Sr. José Li nha res mos trou ao nos so povo que um
ma gis tra do ou qual quer ou tra pes soa, quan do go ver na di ta to ri al men te,
pro ce de sem pre da mes ma for ma.

SR. PRESIDENTE – Aten ção! Está com a pa la vra o Sr. Otá -
vio Man ga be i ra.

SR. OTÁVIO MANGABEIRA – Não fora o gol pe de 29 de
ou tu bro, es ta ría mos até hoje nas gar ras da di ta du ra que V. Exª apo i ou.
(Pal mas). Esta é a mi nha que i xa.

Sr. Car los Pres tes – Te ría mos ca mi nha do para a de mo cra cia, de
qual quer ma ne i ra. O povo bra si le i ro a que ria e a ob te ria.

SR. OTÁVIO MANGABEIRA – O Bri ga de i ro Edu ar do
Go mes, uma ex pres são cul mi nan te do sen ti men to de mo crá ti co no
Bra sil (pal mas), foi ta xa do de re a ci o ná rio pe los no bres re pre sen tan tes
co mu nis tas.

Sr. Car los Pres tes – Per fe i ta men te.

SR. OTÁVIO MANGABEIRA – V. Exª o diz, e é uma blas -
fê mia!

Sr. Car los Pres tes – Co man dou o gol pe de 29 de ou tu bro, ao
lado do Ge ne ral Du tra. São am bos igua is, tão re a ci o ná ri os um quan to
ou tro.

SR. OTÁVIO MANGABEIRA – Para li ber tar o país da di ta -
du ra, para que aqui es te ja mos em Assem bléia Cons ti tu in te.

Sr. Bar re to Pin to – V. Exª, Sr. Otá vio Man ga be i ra, é gran de.
Sou con tra V. Exª, mas não per ca o seu tem po.

SR. OTÁVIO MANGABEIRA – Sr. Pre si den te, para con clu ir, 
já que V. Exª me ad ver te que já não dis po nho de tem po, es ta mos eqüi -
dis tan tes en tre o co mu nis mo e a re a ção. So mos con tra o co mu nis mo
como se re mos con tra a re a ção! (Mu i to bem! Mu i to bem! Pal mas.)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pro ble mas cons ti tu ci o na is

(Apar tes de Pres tes ao dis cur so pro fe ri do pelo De pu -
ta do Cle men te Ma ri a ni (UDN/BA), na 123ª Ses são da 
Assem bléia Cons ti tu in te, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te,
vol. 20, 12-8-46, pp. 385-400.)

SR. PRESIDENTE  – Tem a pa la vra o Sr. Cle men te Ma ri a ni,
ora dor ins cri to.

SR. CLEMENTE MARIANI – Sr. Pre si den te, ha ven do par ti -
ci pa do, como sabe V. Exª, da ela bo ra ção da Car ta Cons ti tu ci o nal de
1934, não po dia de i xar de sen tir-me li son je a do, me nos por mim do que
pe los com pa nhe i ros da que la jor na da me mo rá vel, em vê-la in flu in do ain da 
tão pro fun da men te no es pí ri to dos ilus tres or ga ni za do res do pro je to em
de ba te, má xi me ago ra, quan do, ha ven do re pas sa do, com as qua tro mil e
tan tas emen das que lhe fo ram apre sen ta das, pelo cri vo de um re e xa me
ri go ro so, acha-se es co i ma do das mu ti la ções, das su per fe ta ções e dos
des vi os que tan to o vi ci a vam, e me lhor dis tri bu í da a or dem das suas ma -
té ri as, cuja de sar ru ma ção me ha via le va do a clas si fi cá-lo como uma con -
tra fa ção do seu mo de lo.



Ain da não me con for mo, em ver da de, com a fór mu la pre ten -
si o sa de nos con si de rar mos sob a pro te ção de Deus, em vez de, hu mil -
de men te, in vo car mos a sua ins pi ra ção para o de sem pe nho do man da to
que nos foi atri bu í do.

Sr. Nes tor Du ar te – Fór mu la imo des ta.

Sr. Her mes Lima – Nos sa úni ca es pe ran ça é que Deus não
tome co nhe ci men to dela.

SR. CLEMENTE MARIANI – Se, por ve zes, tam bém ain da
me cho ca a su pres são de cer tos dis po si ti vos, cuja re va li da ção as ocor -
rên ci as atu a is es ta ri am acon se lhan do, como, por exem plo, os re la ti vos à
po lí ti ca imi gra tó ria, pe los qua is tan to pul sou o ge ne ro so co ra ção de
Mi guel Cou to; se não me sa tis faz sua in de ci são re la ti va men te a al gu mas
das con quis tas mais im por tan tes da nos sa or ga ni za ção po lí ti ca, en tre
elas a co in ci dên cia dos man da tos (apo i a dos) e o sis te ma uni ca me ral (mu i to 
bem), com o Se na do como ór gão de co la bo ra ção e co or de na ção; se me
sur pre en de a sua te i mo sia em fu gir a afir ma ções ir re fu gí ve is, qua is as
re fe ren tes à so be ra nia na ci o nal, ain da ago ra re i te ra da no Con gres so da
Paz, por to das as de le ga ções, in clu si ve a nos sa, e que o Se na do ame ri ca no 
não con si de rou in com pa tí vel com a sub mis são de seu go ver no às re so -
lu ções da Orga ni za ção das Na ções Uni das; se me en tris te ce a sua ti mi -
dez quan to ao pro ble ma da uni da de da Jus ti ça, re cla mo de toda a cons -
ciên cia ju rí di ca na ci o nal e pela qual, há 40 anos, Rui Bar bo sa já le van ta va
sua voz ora cu lar – mais pro fun da men te las ti mo que, ofus ca dos pela
gran di o si da de do tra ba lho que re pre sen tam os seus mo de los, as Cons ti -
tu i ções de 34 e 91, e tal vez pre ju di ca dos pela bre vi da de do tem po de
que dis pu nham, os ilus tres mem bros da Co mis são Cons ti tu ci o nal não
ha jam po di do ou que ri do de i xar que se di men tas sem mais lon ga men te as 
idéi as pró pri as e as que lhes fo ram su ge ri das. Se as sim hou ves sem fe i to
e mais de mo ra da men te des pre ga do os olhos do pas sa do para vol vê-los
ao fu tu ro, tal vez hou ves sem dado me lhor tes te mu nho da vi são po lí ti ca
da atu al Cons ti tu in te.

Sr. Pre si den te, por meio de mais de meio sé cu lo de re gi me
re pu bli ca no, as Cons ti tu i ções que nos re ge ram, ema na das da so be ra nia
po pu lar, po de rão, como ins tru men to de go ver no, ter va ri a do na cons -
tru ção dos ór gãos e na es co lha dos pro ces sos se gun do os qua is se re a li -
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za va o pen sa men to po lí ti co da Na ção. Ja ma is, en tre tan to, de i xa ram dú vi da
so bre a vi ta li da de e a con ti nu i da de des se pen sa men to, ex pres so em três
ob je ti vos pre cí pu os: a or ga ni za ção de um es ta do na ci o nal, a or ga ni za ção 
de um es ta do de mo crá ti co e a or ga ni za ção de um es ta do fe de ra ti vo –
na ci o na lis mo, de mo cra cia e fe de ra ção – que de tal modo cons ti tu em
ele men tos es sen ci a is da de fi ni ção do Esta do bra si le i ro, de tal sor te são
atri bu tos de sua exis tên cia, que nes te par ti cu lar, tan to a Cons ti tu i ção de
91 como a de 34 e o pro je to atu al, ve dam a re for ma cons ti tu ci o nal.

A cer tos es pí ri tos im bu í dos da que le fal so li be ra lis mo de que
se ocu pou Ju li en Ben da, pa re ce rá tal vez es tra nho que ha jam en con tra do
gua ri da em tex tos cons ti tu ci o na is pre ce i tos tão im pe di ti vos do, para eles 
sa gra do, di re i to de des tru ir até os fun da men tos, des de que o fa çam
pe los pro ces sos le ga is, a or dem ju rí di ca vi gen te. Não é ain da o mo men to
de nos ocu par mos do as sun to. Ape nas es ta be le ce rei, à gui sa de tese, que 
em todo o sis te ma de go ver no exis tem cer tos prin cí pi os fun da men ta is
que jus ta men te não po dem ser sub ver ti dos pe los pro ces sos le ga is...

Sr. Nes tor Du ar te – Apo i a do.

SR. CLEMENTE MARIANI – … mas, ape nas e ex clu si va -
men te, pela for ça, quer esta só ne ces si te mos trar-se, se como foi o caso
da im plan ta ção das  re pú bli cas no Bra sil, na Espa nha, na Itá lia, quer
te nha ne ces si da de de de sen ca de ar-se nas ma ni fes ta ções mais cru as de
ter ror, como na der ru ba da das mo nar qui as ab so lu tas da Fran ça e da
Rús sia. O prin cí pio do di re i to di vi no nos es ta dos ab so lu tos, as li ber da -
des fun da men ta is nos re gi mes de mo crá ti cos, a so ci e da de sem clas se no
so ci a lis mo rus so, são prin cí pi os que pa i ram aci ma das ma i o ri as oca si o -
na is, e re la ti va men te aos qua is nem os go ver nos, nem os ci da dãos in di -
vi du al men te, são obri ga dos a sub me ter-se às ma ni fes ta ções da von ta de
das ma i o ri as. Antes das nos sas Cons ti tu i ções e do nos so pro je to, já a
Assem bléia Na ci o nal Fran ce sa de 1879 ha via de cla ra do que a for ma
re pu bli ca na de go ver no não pode ser ob je to de pro pos ta de re vi são.

Mas, Sr. Pre si den te, di zia eu que o pen sa men to po lí ti co da
na ção se tra duz em três ob je ti vos pre cí pu os: es ta do na ci o nal, es ta do
de mo crá ti co e es ta do fe de ra ti vo. O pri me i ro de les en con tra-se im plí ci to
em nu me ro sos tex tos, e se ria oci o so citá-los, mas pro cu rou-se con den -
sá-lo, de ma ne i ra ex pres sa, no § 1º do art.165 do pri mi ti vo pro je to, no
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qual, com uma ter rí vel ho mo fo nia se dis se que “a in de pen dên cia e a
li ber da de da Na ção são ina li e ná ve is”.

Nem pela po bre za de sua re da ção, nem pela ini qüi da de da
afir ma ti va, o prin cí pio me re ce ria, de fato, per ma ne cer. Sem pre com os
olhos no pas sa do, o pro je to não ad mi ti ria, com efe i to, a per da da in de -
pen dên cia da Na ção, a não ser pela sua trans fe rên cia a ou trem – ali e nar,
de ali e num –, ou seja: a um es ta do es tran ge i ro. Mas, quan do o ris co de
tão dura ne ces si da de se apre sen ta na vida dos po vos – e que o di gam os
exem plos re cen tes da Ale ma nha, da Áus tria, da Po lô nia, da Ru mâ nia,
dos Esta dos Bál ti cos, do Egi to, do Irã, da Índia –, não se rão os tex tos
cons ti tu ci o na is os ca pa zes de sal va guar dá-los. So men te en con tra rão
re mé dio para o  mal na for ta le za do ca rá ter e na dis po si ção de en fren tar 
to dos os sa cri fí ci os, o que, nos tem pos ho di er nos, se con subs tan cia em
três pa la vras – Lon dres, Sta lin gra do, Pear Har bour.

Não é este, por tan to, o pe ri go que po de ria ser re mo vi do por
um dis po si ti vo cons ti tu ci o nal. A sua úni ca me di ci na, co nhe ci da até que
a or ga ni za ção das Na ções Uni das nos diga a que veio, con sis te na for ça
das ar mas. 

A in de pen dên cia e a li ber da de da Na ção po dem ser, en tre tan to,
ame a ça das por ca u sas de na tu re za in ter na, de du pla es pé cie, umas vi san do 
so bre por in te res ses par ti cu la res ao in te res se ge ral da Na ção, e ou tras
que não se rão mais do que de cor rên cia ló gi ca das pri me i ras, en fra que -
cen do a re sis tên cia na ci o nal, no caso de agres são ex ter na, com o fito da
pre pon de rân cia fi nal dos pró pri os in te res ses, por que a base do es ta do
na ci o nal é, com efe i to, o prin cí pio da in de pen dên cia da Na ção, como
um todo, den tro da so ci e da de in ter na ci o nal; da pre pon de rân cia do seu
in te res se so bre o in te res se de qual quer clas se, gru po ou par ti do; do
de ver de to dos os ci da dãos de de fen dê-la ou, pelo me nos, não cri ar obs -
tá cu los à sua de fe sa, quan do em con fli to com um po der ex ter no.

Nada se po de ria ar qui te tar mais em con tra di ção com es ses
pos tu la dos que a dou tri na co mu nis ta. “Pro le tá ri os de to dos os pa í ses,
uni-vos”, ins cre vem em 18 ou 19 lín guas as ar mas so vié ti cas. E, se a
Car ta Cons ti tu ci o nal da União pune com a pena de mor te o cri me de
tra i ção à pá tria, pune-o por que, im pli ci ta men te, a pá tria que con si de ra
é a dos pro le tá ri os; por que, com re la ção às pá tri as não pro le tá ri as,
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in clu si ve a pró pria Rús sia, as sim se ex pri me Sta lin ao fa zer o elo gio de
Le ni ne:

“Era no pe río do de 1914 a 1917, em ple na guer ra im pe -
ri a lis ta, no mo men to em que to dos os par ti dos so ci al de mo -
crá ti cos e so ci a lis tas, ou qua se to dos eles, le va dos pelo de lí rio
pa trió ti co ge ral, se ha vi am pos to ao ser vi ço do im pe ri a lis mo
dos seus pa í ses. Era o pe río do em que a II Inter na ci o nal in cli -
na va suas ban de i ras ante o ca pi tal, em que ho mens como
Ple janov, Ka utsky, Gu es de e ou tros não ti nham po di do re sis -
tir à onda de cha u vi nis mo.

Le ni ne foi, en tão, o úni co ho mem, ou qua se o úni co,
que em pre en deu de ci di da men te a luta con tra o so ci al cha u vi -
nis mo e o so ci al pa ci fis mo, que pôs a nu a tra i ção dos Ka utsky, 
dos Gu es de e es tig ma ti zou a in de ci são dos re vo lu ci o ná ri os
que na da vam en tre duas águas. Le ni ne com pre en dia que
ape nas o acom pa nha va uma in sig ni fi can te mi no ria, po rém,
não con si de ra va o fato de im por tân cia de ci si va, por que sa bia
que a úni ca po lí ti ca cer ta e que con tas se com o fu tu ro era a 
do in ter na ci o na lis mo con se qüen te.”

Nem se pen se que Sta lin, ou o no bre se na dor Sr. Luiz Car los
Pres tes, ao sus ten tar com de sas som bro e an te ci pa ção idên ti co pon to de
vis ta, fo gem à or to do xia le ni nis ta. Para o fun da dor do es ta do so vié ti co,
o bol che vis mo co me çou a ela bo rar pra ti ca men te o seu in ter na ci o na lis -
mo em fins de 1914, ou seja, logo no iní cio da pri me i ra guer ra mun di al,
em que a Rús sia se vira en vol vi da na de fe sa dos mais ba si la res prin cí pi os
de in de pen dên cia das pe que nas na ções. 

“Tal par ti do”, es cla re cia Le ni ne aos seus pro sé li tos, “tal par ti do  
não re ce a va pro cla mar a der ro ta da mo nar quia tza ris ta e es tig ma ti zar a
‘de fe sa da Pá tria’ em uma guer ra en tre dois im pe ri a lis mos vo ra zes.”
Pre fe ria, pal mi lhan do os seus de pu ta dos, o ár duo ca mi nho da Si bé ria,
em vez do fá cil ca mi nho, no seu en ten der, que con duz aos pos tos do
go ver no, ne gan do-se a qual quer co la bo ra ção com os au to res da re vo lu -
ção de mo crá ti ca, aguar dar a opor tu ni da de, úni ca que lhe in te res sa va, de
“pre pa rar a que da dos im pe ri a lis tas do seu pró prio País e efe ti va men te
der ru bá-los”, de tal ma ne i ra que, são pa la vras suas, “não de i xou pe dra
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so bre pe dra, nem da pro pri e da de agrá ria da no bre za, nem da pro pri e da -
de ca pi ta lis ta”. Con fron te-se com tão co e ren te e elo giá vel ati tu de, se -
gun do o modo de ver de Le ni ne, a des cri ção que nos de i xou do ig no mi -
ni o so pro ce di men to dos par ti dos so ci a lis tas. “Os men che vi ques e
so ci al-re vo lu ci ná ri os da Rús sia, como, aliás, to dos os che fes da II Inter -
na ci o nal no mun do in te i ro, em 1914-1920, co me ça ram pela tra i ção, jus -
ti fi can do di re ta ou in di re ta men te a de fe sa da Pá tria, isto é, a de fe sa da
sua bur gue sia ávi da de con quis ta e per sis ti ram na sua tra i ção, co li gan -
do-se com a bur gue sia de seu País e lu tan do a seu lado con tra o pro le ta -
ri a do re vo lu ci o ná rio de seu pró prio País. Du ran te a guer ra im pe ri a lis ta
de 1914 a 1918, en tre dois gru pos de pa í ses igual men te vo ra zes e ban di -
dos, o prin ci pal e fun da men tal dos opor tu nis mos foi o que ado tou o
so ci al cha u vi nis mo, isto é, o apo io à de fe sa da Pá tria, o que equi va lia, de 
fato, na que la guer ra, à de fe sa dos in te res ses de ra pi na da bur gue sia do
pró prio País.”

Por isso, pôde di zer Sta lin: “Bas ta com pa rar a po lí ti ca le ni nis ta
da trans for ma ção da guer ra im pe ri a lis ta em guer ra ci vil com a po lí ti ca
de tra i ção da II Inter na ci o nal du ran te a guer ra, para com pre en der toda a 
ba i xe za dos po li ti cói des do opor tu nis mo e toda a gran de za do mé to do
le ni nis ta.”

Sr. Pre si den te, faço ques tão de ser com pre en di do. Não me
ocu po do as sun to à luz dos sen ti men tos pa trió ti cos, a cujo ca lor não me 
se ria tal vez di fí cil in cen di ar os de ba tes, por que há vin te e cin co sé cu los
ad ver tia o trá gi co gre go que um povo es ca po da ru í na, tal como nós
aca ba mos de evi tá-la, cos tu ma ser se ve ro. Não mo per mi ti ria a mi nha
sin ce ri da de in te lec tu al, ela não me con sen ti ria a pre ten são de de ci dir
dog ma ti ca men te uma dú vi da fi lo só fi ca que, no sé cu lo de Pé ri cles, já
Esqui lo ma ni fes ta va pela boca de Antí go na, in sur gin do-se con tra a con -
de na ção ao opró bio do ca dá ver de Po li ni ce, por que, “mais de uma vez, a 
ci da de ha via va ri a do em sua jus ti ça”. Aqui não es ta mos para enun ci ar
jul ga men tos que com pe ti rão aos pós te ros, mas tão so men te para de fen -
der mos e im por mos aqui lo que, bem ou mal, con si de ra mos cer to.

E se, fiéis à tra di ção re pu bli ca na, con ti nu a do ra, nes se par ti cu -
lar da tra di ção do Impé rio, pro cu ra mos con ser var no es ta do bra si le i ro
as ca rac te rís ti cas de um es ta do na ci o nal no seu du plo sen ti do da in de -
pen dên cia da Na ção, como um todo, den tro da so ci e da de in ter na ci o nal
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e, na or dem in ter na, da pre pon de rân cia do seu in te res se so bre o in te res se
de qual quer e de to das as clas ses que a com põem, com o de ver con se -
qüen te, para todo o ci da dão, de de fen dê-la, ou não di fi cul tar a sua de fe sa,
não se com pre en de que, nes se as sun to, a nos sa ati tu de, re la ti va men te aos 
pe ri gos que ame a çam o nos so pro pó si to, seja ape nas o de ig no rá-los, à
ma ne i ra dos aves tru zes.

Sr. Pre si den te, foi den tro da or dem des sas con si de ra ções que
apre sen tei ao § 1º do art. 165 do pri mi ti vo pro je to a se guin te emen da,
pre ju di ca da pela su pres são atu al do ci ta do dis po si ti vo: “São ina li e ná ve is
a so be ra nia, a in de pen dên cia e a li ber da de da na ção. Os seus in te res ses
não po dem ser su bor di na dos aos de clas se, gru po ou par ti do.” Entre -
go-a ao pro nun ci a men to des ta au gus ta Assem bléia.

Mas, Sr. Pre si den te, tan to quan to na fir me za do seu sen ti men to 
na ci o na lis ta, a vo ca ção po lí ti ca da Na ção bra si le i ra tam bém se pa ten te ia
na con ti nu i da de do seu es for ço para a cons ti tu i ção de um es ta do de mo -
crá ti co. Lu tan do com di fi cul da des imen sas, de toda a na tu re za, hu ma nas 
ou ma te ri a is, o sen ti men to de mo crá ti co, em avan ços e re cu os, aos tran -
cos e bar ran cos, ora es ti mu la do, ora com pri mi do pe las agi ta ções ci vis e
pe las in ter ven ções mi li ta res, tem cres ci do sem pre até atin gir o ní vel re la -
ti va men te sa tis fa tó rio de que so mos as tes te mu nhas e o exem plo. A
de mo cra cia que, por meio de tan tos pre cal ços e pelo es for ço per sis ten te 
de vá ri as ge ra ções, pro cu ra mos re a li zar, é a clás si ca de mo cra cia, cujo es pí -
ri to nos vem das fon tes mais lon gín quas de nos sa ci vi li za ção oci den -
tal, de mo cra cia que re pou sa aci ma de tudo na idéia de li ber da de, evo lu í da, 
como agu da men te ob ser vou Kel sen do seu pri mi ti vo con ce i to de “li ber -
da de do in di ví duo con tra o do mí nio do es ta do” para “a par ti ci pa ção do
in di ví duo no po der do es ta do”; é a de mo cra cia que en con tra a sua
ex pres são real no re gi me dos par ti dos po lí ti cos, por que, se gun do a li ção 
de Ostro gors ki, Ascá ra te, Mac Iver e Po sa da e na fra se ine quí vo ca de
Kel sen, “a de mo cra cia é , ne ces sá ria e ine vi ta vel men te, um es ta do de
par ti dos”, por meio dos qua is se ca na li zam os im pul sos po pu la res,
até vi rem con flu ir no lar go es tuá rio de Par la men tos como este; é a
de mo cra cia me di an te cujo pro ces so de go ver no quer ba se a do no sis te ma
ma jo ri tá rio ou no da re pre sen ta ção pro por ci o nal, mas sem pre pelo
mé to do di a lé ti co pró prio da ati vi da de par la men tar, a von ta de ge ral apre -
sen ta-se como a re sul tan te do acor do das opi niões an ta gô ni cas, da tese e 
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da an tí te se nas cen do a sín te se, em vez da im po si ção ar bi trá ria dos pon -
tos de vis ta dos de ten to res oca si o na is do po der.

Bem sa be mos, Sr. Pre si den te, que a esta de mo cra cia, que ape -
li da ram de de mo cra cia for mal ou bur gue sa, os ex tre mis tas da es quer da
ou da di re i ta, ten tan do apo de rar-se da pa la vra má gi ca, para mas ca rar as
suas am bi ções de pre do mí nio de gru po ou de clas se, opõem a sua
de mo cra cia de fins, cuja re a li za ção fi ca ria a car go de uma ins pi ra ção
aris to crá ti co-au to crá ti ca, ou a sua de mo cra cia so ci al ou pro le tá ria, por
meio da qual se pre ten de ga ran tir aos in di ví du os não ape nas uma igual
par ti ci pa ção na di re ção dos ne gó ci os pú bli cos, mas ain da uma igual
quan ti da de de ri que zas. Não nos de i xe mos de so ri en tar pelo so fis ma. A
de mo cra cia que, obe di en te a uma ins pi ra ção bi-mi le nar, mais uma vez
ten ta mos im plan tar no Bra sil nada tem a ver com es sas con cep ções fi lo -
só fi cas, cu jos pro du tos, ex pos tos aos nos sos olhos, uns es ten di dos no
cam po da ba ta lha, en tre ru í nas pa vo ro sas, ou tros ain da de pé, mal fe ri -
dos quem sabe, pa re cem con subs tan ci ar a vi são do novo ído lo de Za ra -
tus tra: “O es ta do, eis o nome do mais frio de to dos os mons tros. Ele
men te, tam bém, fri a men te”; e de sua boca de i xa es ca par esta men ti ra:
“Eu, o es ta do, eu sou o povo.”

Sr. Pre si den te, logo que co me ça ram a es pa lhar-se pelo mun -
do, me nos apo i a das na su ti le za do ra ci o cí nio do que no ba ru lho da pro -
pa gan da po lí ti ca, se me lhan tes pro po si ções, a ou tra Ale ma nha, a Ale ma -
nha das Uni ver si da des, que res ga ta rá por to dos os sé cu los os cri mes da
Ale ma nha das ca ser nas, a pa la vra au to ri za da de Kel sen se le van ta va para 
di zer que “esta opo si ção deve ser re pe li da da ma ne i ra mas ca te gó ri ca”. 
“É, com efe i to”, con ti nua o emi nen te pro fes sor de Vi e na e Co lô nia,
“é a idéia da li ber da de e não a de igual da de que ocu pa o pri me i ro lu gar
na ide o lo gia de mo crá ti ca”. Sem dú vi da a idéia de igual da de tam bém
par ti ci pa dela; mas ape nas de uma ma ne i ra ne ga ti va, for mal e se cun dá -
ria: to dos de vem ser o mais li vres que seja pos sí vel, logo, to dos o de vem 
ser igual men te; em con se qüên cia, to dos de vem par ti ci par da for ma ção da 
von ta de ge ral, de onde to dos de vem par ti ci par de ma ne i ra igual. E a his -
tó ria con fir ma a aná li se das idéi as: his to ri ca men te, a luta pela de mo cra -
cia é uma luta pela li ber da de po lí ti ca, com o ob je ti vo de con quis tar para
o povo a par ti ci pa ção nas fun ções le gis la ti va e exe cu ti va.
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“Mas, con ti nua Kel sen, só a igual da de for mal na li ber da de, a
igual da de dos di re i tos po lí ti cos, en tra na no ção da de mo cra cia. A pro va
mais con clu si va está em que a igual da de ma te ri al, eco nô mi ca, po de ria
ser re a li za da tão bem e tal vez me lhor num re gi me di ta to ri al, au to crá ti co, 
que num re gi me de mo crá ti co.” Ao que po de ría mos acres cen tar que,
sen do em to dos os pa í ses de mo crá ti cos a ma i o ria cons ti tu í da pe los me -
nos fa vo re ci dos na pos se dos bens ma te ri a is, des de que lhes as se gu re -
mos a li ber da de e a igual da de po lí ti ca ou for mal, es ta re mos do tan do-os
dos po de res ne ces sá ri os para que, com as suas pró pri as mãos, ob te nham 
a re la ti va igual da de eco nô mi ca, que, na dou tri na co mu nis ta, se de fi ne
como “jus ti ça” e re pre sen ta para eles o que, para nós, re pre sen ta a li ber -
da de. Nem é ou tra co i sa o que,  sob os nos sos olhos, se está pro ces san do
na Ingla ter ra.

Bem ra zão, por tan to, ti nha Be ne det to Cro ce quan do, cha man do
a aten ção dos seus com pa tri o tas, sob a in vo ca ção do exem plo da re pú -
bli ca es pa nho la, para o ris co de se dis per sa rem os es for ços na ten ta ti va,
tão do agra do do Qu i xo te que exis te em to dos nós, de se re sol ve rem
si mul ta ne a men te to dos os pro ble mas de na tu re za po lí ti ca, so ci al e eco -
nô mi ca, in sis tia na ne ces si da de de se cu i dar an tes de tudo da con so li da -
ção da li ber da de. E bem ra zão ti nha o Bri ga de i ro Edu ar do Go mes
quan do a si tu a va em tão alto pla no que, para me re cê-la, nos con de na va
à eter na vi gi lân cia, o que é como uma tras la da ção do pre ce i to ni etzsche a no: 
“Para me re cer a tua he ran ça, tra ta de con quis tá-la.”

Sr. Pre si den te, sen do a li ber da de do ci da dão, ou, se gun do
con ce i to de Kel sen já enun ci a do, a par ti ci pa ção do in di ví duo no po der 
do Esta do, ou na for ma ção da von ta de co le ti va, a ca rac te rís ti ca ba si lar
do re gi me de mo crá ti co que pre ten de mos es ta be le cer, cum pre de fen -
dê-la con tra os ris cos que a ame a çam e são de es pé cie vá ria, pro ma -
nan do ora da hi per tro fia do po der ora dos mo vi men tos re vo lu ci o ná ri -
os con tra a pró pria li ber da de. Para en fren tar as ame a ças da pri me i ra
es pé cie o re mé dio clás si co tem sido a di vi são do exer cí cio do po der
por ór gãos au tô no mos, li mi ta dos por um re gi me de fre i os e con tra pe -
sos, mas har mô ni cos ou co or de na dos en tre si. For ça é con fes sar que o 
pro ces so, ao qual se de vem, em ou tros pa í ses, os me lho res re sul ta dos,
não tem cor res pon di do no nos so às es pe ran ças que nele se de po si ta -
ram, pela im pos si bi li da de ma te ri al em que nos te mos de pa ra do de
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equi li brar su fi ci en te men te a for ça real, con cen tra da nas mãos do re pre -
sen tan te do Po der Exe cu ti vo e que se con cre ti za no bi nô mio exér ci -
to-te sou ro, com a for ça pu ra men te sim bó li ca que re pre sen tam os
ou tros dois ra mos do po der. Qual a ca u sa des se nos so in su ces so? Por
que, em ou tros pa í ses, o Le gis la ti vo e o Ju di ciá rio, como en tre nós
de sar ma dos, man têm in vi o lá vel o cam po das suas prer ro ga ti vas e con -
se guem con tri bu ir para a re sul tan te de for ças que é a se gu ran ça da
li ber da de po lí ti ca do ci da dão?

Sr. Pre si den te, à for ça ma te ri al so men te se pode opor com
pro ba bi li da de de êxi to ou a pró pria for ça ma te ri al mais po de ro sa, ou a
au to ri da de mo ral, cujo va lor ines ti má vel foi ex pres so com vi são pro fé ti -
ca, num dos mo men tos mais trá gi cos da vida da hu ma ni da de, o da in va -
são da Tche co es lo vá quia, por um dos gran des ci da dãos des te sé cu lo, o
Pre si den te Edu ar do Be nes, ao con fi an te men te afir mar: “Embo ra tudo
pa re ça per di do, po de mos es tar cer tos de que, no fi nal, as for ças mo ra is
pre pon de ra rão.”

Para que o equi lí brio de for ças se pos sa, por tan to, re a li zar
en tre dois po de res des pro vi dos de ele men tos ma te ri a is de in fluên cia e
o ter ce i ro em cu jas mãos se con cen tram to dos os ins tru men tos de se -
du ção e in ti mi da ção é im pres cin dí vel re do brar a au to ri da de mo ral dos
pri me i ros, ou seja, as se gu rar de ma ne i ra in so fis má vel a le gi ti mi da de do 
Po der Le gis la ti vo e a in de pen dên cia e a dig ni da de do Po der Ju di ciá rio.
Não bas ta que um Par la men to como este pro ve nha de ele i ções for mal -
men te ho nes tas e, nes se par ti cu lar, re go zi je mo-nos com a vi tó ria das
nos sas idéi as, as idéi as da UDN, so bre a cons ti tu i ção da Jus ti ça Ele i to -
ral. Impõe-se ain da que nes sas ele i ções não te nha ha vi do la i vo de
in fluên cia do po der do Esta do, nem pela co a ção, nem pela cor rup ção
e que os di plo mas dos de pu ta dos do povo se jam tão ima cu la dos do
san gue ou das lá gri mas dos per se gui dos quan to do azi nha vre dos
di nhe i ros pú bli cos.

É do que po de ria ter cu i da do o pro je to, ocu pan do-se, de
acor do com a re co men da ção de Kel sen e de Edu ar do Be nes, en tre
ou tros, da or ga ni za ção dos par ti dos po lí ti cos. Insti tu i ções in dis pen sá ve is
como são e ha via ob ser va do Lo well para o fun ci o na men to do re gi me
de mo crá ti co, por isso que atu am como ór gãos de con cen tra ção da opi -
nião, não bas ta, para base de sua cons tru ção ju rí di ca, a sim ples ga ran tia
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do di re i to de as so ci a ção para fins lí ci tos. De ve ría mos tê-los ele va do
cons ti tu ci o nal men te ao que na re a li da de são – ór gãos do Esta do, sub -
me ten do-os des de logo a pre ce i tos ca pa zes de im pe dir os des vir tu a men -
tos de que so mos to dos sa be do res e que, às ve zes con tra os nos sos pró -
pri os in te res ses, o pu dor nos tem acon se lha do a ca lar. Po der-se-ia, tal -
vez, ter en fren ta do co ra jo sa men te o pro ble ma da li mi ta ção do seu
nú me ro, como su ge ri em emen da ba se a da na ex pe riên cia de es ta dis tas
con sa gra dos, be bi da na ob ser va ção e in ter pre ta ção dos tri un fos e der ro -
tas de for mas de mo crá ti cas ho di er nas. Mas a ex pla na ção de tudo isso
exi gi ria tem po de que não dis po nho. Con ser ve mos a es pe ran ça de que
uma lei or gâ ni ca se ocu pa rá do as sun to.

Qu an to ao Po der Ju di ciá rio, é las ti má vel que o pro je to não
te nha tido a co ra gem de com ple tar a obra da Cons ti tu i ção de 34, cri a -
do ra da uni da de do pro ces so e das ga ran ti as con cre tas à ma gis tra tu ra,
uni fi can do-a sob a égi de do Po der Fe de ral. Po der-se-ia re a li zar o bi nô -
mio des ta tri bu na sus ten tan do, como fru to de sua lon ga ex pe riên cia e
do seu acen dra do pa tri o tis mo, pelo Sr. Assis Bra sil – re pre sen ta ção e
jus ti ça. Ter-se-ia aten di do aos re cla mos de toda a cons ciên cia ju rí di ca
na ci o nal, an si o sa por ver na ma gis tra tu ra um am pa ro da li ber da de dos
ci da dãos con tra as ten dên ci as des pó ti cas dos po de res lo ca is, mu i to mais
per ni ci o sas para os in di ví du os que a dis tan te ti ra nia do po der fe de ral. Já
em 1910 Rui Bar bo sa, na sua Pla ta for ma da Cam pa nha Ci vi lis ta, acen tu a ra
a de ca dên cia da ma gis tra tu ra na ci o nal, por for ça do prin cí pio da du a li -
da de. Pro fis si o nal men te di zia, por que os ma gis tra dos es ta du a is não têm
ho ri zon te. As suas fun ções mal re tri bu í das, a sua car re i ra con fi na da, a
sua es ta bi li da de pre cá ria, ex clu em, em ge ral, do seu qua dro, as me lho res
ca pa ci da des. Mo ral men te, por que, aban do na da aos in te res ses de pro vín -
cia, às suas re vo lu ções, à in to le rân cia de seus par ti dos, a ma gis tra tu ra
lo cal tem de aca bar re sig na da ao pa pel de ins tru men to po lí ti co e a ve ge -
tar nes sa con di ção des mo ra li za do ra. 

Mas, Sr. Pre si den te, além de pela hi per tro fia do Po der Pú bli co,
a li ber da de po lí ti ca do ci da dão, base, como te mos vis to, do sis te ma
de mo crá ti co, é tam bém ame a ça da pe las ten dên ci as ex tre mis tas, da
es quer da ou da di re i ta. Não im por ta con si de rar se tais ris cos ame a çam
con cre ti zar-se por pro ces sos le ga is ou re vo lu ci o ná ri os: “Ma te ri al men te,
en si na Kel sen, na sua Te o ria Ge ral do Esta do, a di ta du ra sig ni fi ca sem -
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pre, qual quer que seja o pro ces so (le gal ou re vo lu ci o ná rio) de sua ins ta u -
ra ção, um com ple to rom pi men to com o pre ce den te sis te ma de mo crá ti -
co, o qual se tra duz em pri me i ro lu gar na ab so lu ta su pres são da li ber da -
de pes so al e po lí ti ca. To das as ins ti tu i ções, tão ca rac te rís ti cas do Esta do
de Di re i to, que ser vi am para pro te ger o in di ví duo con tra os ata ques ar -
bi trá ri os dos ór gãos do Esta do ou dos par ti dos, são ra di cal men te eli mi -
na das ou per dem toda a efi cá cia real. Tam pou co so bra lu gar para a par -
ti ci pa ção efe ti va dos sub di tos na cri a ção das nor mas, pelo me nos as ge -
ra is, as leis.”   

Bem sa be mos, Sr. Pre si den te, e já fo ca li zei o as sun to como
an tí te se à tese an te ri or men te es ta be le ci da de que, com re la ção aos prin -
cí pi os fun da men ta is de um re gi me po lí ti co, não pre va le cem as de li be ra -
ções ju rí di cas re vo lu ci o ná ri as da ma i o ria, bem sa be mos que não fal ta
quem pre ten da ser da es sên cia da de mo cra cia, as se gu ran do a li ber da de
de ação a to dos os seus mem bros, in clu si ve aque les que tra ba lham aber -
ta men te e, às ve zes, con fes sa da men te, para des truí-la. É o que Ju li en
Ben da cha ma de “fal so li be ra lis mo”, o qual é exi gi do da de mo cra cia por 
seus ini mi gos, para os qua is ela de ve ria ju rar não se de fen der. Mas o
mais cu ri o so, ob ser va o emi nen te pu bli cis ta, é que esse li be ra lis mo é exi -
gi do tam bém da de mo cra cia por cer tos de mo cra tas, sua tese con sis tin do 
em que, se a de mo cra cia se põe a im pe dir a li ber da de da ação dos seus
ini mi gos, tor na-se idên ti ca aos re gi mes de que pre ten de di fe ren ci ar-se.

A de mo cra cia, en tre tan to, não é ne nhu ma en ti da de pla tô ni ca,
ob je ta o es cri tor re fe ri do “li ber ta da mi se rá vel ne ces si da de de de fen -
der-se. Esse li be ra lis mo es tá ti co de ne nhum modo se in clui na de fi ni -
ção de de mo cra cia. O que se ve ri fi ca, ao con trá rio, é que a de mo cra cia,
sen do co i sa ter res tre, é per fe i ta men te se me lhan te aos ou tros re gi mes, no 
pro pó si to de tor nar sua exis tên cia tão só li da quan to pos sí vel e de de fen -
dê-la con tra quem a ame a çar; que, por ou tros ter mos, ela está dis pos ta a 
pra ti car a par te de in to le rân cia que exi ge ne ces sa ri a men te todo or ga nis -
mo que pre ten de vi ver, em re la ção ao que ten de a im pe di-lo. É o que
to das as de mo cra ci as têm ex pri mi do pro mul gan do as leis mais se ve ras
con tra os ci da dãos que ten tem mu dar a for ma de go ver no”. Por ou tros
ter mos es cre veu cer ta vez, com a ha bi tu al se gu ran ça, o nos so bri lhan te
com pa nhe i ro, o Sr. De pu ta do Nes tor Du ar te: “A te o ria de mo crá ti ca
pos tu la-se num te o re ma, te o re ma fun da men tal dos seus prin cí pi os, que é
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o se guin te: a de mo cra cia as se gu ra to das as li ber da des, me nos a li ber -
da de de ser des tru í da, sob pena de con sen tir na eli mi na ção das li ber -
da des que as se gu ra.”

Se as sim en ten de mos, com re la ção aos pro ces sos, que se
po de ri am cha mar de mo crá ti cos, de des tru i ção da de mo cra cia, que di re -
mos da ad mis são por ela de pro ces sos an ti de mo crá ti cos, como o da im -
po si ção de uma von ta de mi no ri tá ria, pela vi o lên cia, o que cons ti tui o
ob je to, por exem plo, da dou tri na co mu nis ta? Bem ver da de é que, apa -
ren te men te, não pa re ce ha ver mu i ta afi ni da de en tre a dou tri na co mu nis -
ta e a dou tri na do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, tal como, pelo me nos, a
ex pôs o seu che fe, o no bre Se na dor Sr. Luiz Car los Pres tes, no dis cur so
pro fe ri do nes ta Casa em 23 de maio pas sa do.

Sr. Car los Pres tes – Não dis pu to ao no bre ora dor o pri vi lé gio
de in ter pre tar o mar xis mo; de i xo-o a S. Exª.

SR. CLEMENTE MARIANI – Não mais cons ti tui seu pro -
pó si to, como em 1935, “re sol ver re vo lu ci o na ri a men te” os pro ble mas
na ci o na is, mas ape nas “lu tar pelo seu pro gra ma, pe los pro ces sos de mo -
crá ti cos”. 

Sr. José Cris pim – Em 1935, ape nas pre ce de mos à luta dos
he rói cos sol da dos da For ça Expe di ci o ná ria Bra si le i ra, que, mais tar de,
iri am mor rer nos cam pos da Eu ro pa, lu tan do con tra o fas cis mo, para
que ven ces se a de mo cra cia no mun do e em nos sa ter ra.

SR. CLEMENTE MARIANI – O que de se ja é “a de mo cra -
cia, com cor ren tes  po lí ti cas” e “atra vés do voto, lu tam pe los pos tos de
go ver no”.

“Enquan to hou ver paz no mun do, ace i tam, por meio de uma
aná li se ob je ti va da re a li da de, que em nos sa pá tria a mar cha para o so ci a -
lis mo pode ser fe i ta pe los pro ces sos de mo crá ti cos, das dis cus sões, da
edu ca ção po lí ti ca do povo.”

Sr. Car los Pres tes – Isso di zem tam bém os co mu nis tas da Tche -
co es lo vá quia,  en tre ou tros pa í ses.

SR. PRESIDENTE – Aten ção! Está fin da a hora da ses são;
en tre tan to, acha-se so bre a mesa re que ri men to do no bre Re pre sen tan te
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Se nhor Albe ri co Fra ga e ou tros, pe din do pror ro ga ção por 20 mi nu -
tos. Os se nho res, que o apro vam, que i ram le van tar-se. (Pa u sa.)

Está apro va do.
Con ti nua com a pa la vra o Sr. Cle men te Ma ri a ni.

SR. CLEMENTE MARIANI –  “Crê em que a mar cha para o 
so ci a lis mo é pos sí vel pe los pro ces sos de mo crá ti cos e jus ta men te por que 
crê em que isso é pos sí vel é que de fen dem a de mo cra cia.” “O que pe -
dem é que haja ver da de i ra de mo cra cia no País” para que to dos pos sam
ex por suas te ses e te o ri as, en tre gan do à Na ção a de ci são a res pe i to, à
Na ção e à pró pria His tó ria. 

Sr. José Cris pim – Se Vos sa Exce lên cia pen sa des sa ma ne i ra,
es ta mos com V. Exª.

SR. CLEMENTE MARIANI – “Jus ta men te por que acre di -
tam, nos dias de hoje, na pos si bi li da de de uma evo lu ção de mo crá ti ca,
den tro da pró pria de mo cra cia, para o so ci a lis mo, são os mais in tran si -
gen tes de fen so res des se re gi me. Sua de fe sa os obri ga a um em pre go de
to dos os re cur sos, por que ani qui lar a de mo cra cia é fa zer de sa pa re cer a
pos si bi li da de de so lu ção pa cí fi ca dos gra ves pro ble mas de hoje em nos sa
Pá tria...

Sr. Car los Pres tes – Impos sí vel no Bra sil.

SR. CLEMENTE MARIANI – ... por que não há de ser uma
di ta du ra (po de ria per gun tar-se – “nem a do pro le ta ri a do?), ‘um sal va -
dor’, nem um ou tro Esta do Novo que vá re sol ver aqui lo que o Esta do
Novo não re sol veu e que so men te agra vou”.

Sr. José Cris pim – É pos sí vel a so lu ção pa cí fi ca, e nós a de se -
ja mos.

SR. CLEMENTE MARIANI – Sr. Pre si den te, por mu i to
me nos do que a quar ta par te de quan to fi cou aí ci ta do, ho mens como
Ka utsky, Gu e des, Sche i de man, Otto Ba u er, Fri e drich Adler e tan tos
ou tros re ce be ram de nin guém me nos do que do pró prio Le ni ne a
in cre pa ção de tra i do res, cúm pli ces de ban di dos e re ne ga dos. Se ria
ex ten sís si ma a ci ta ção de to das es sas pas sa gens. To dos eles eram sem
dú vi da mar xis tas, o que não é de ad mi rar, por que to dos nós so mos,
tam bém, um pou co mar xis tas. Ape nas os pri me i ros li mi ta vam-se com
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Marx, a in ter pre tar o mun do, en quan to Le ni ne, com Marx, pro pu nha-se 
a re for mar o mun do. Por que, como es cre veu Sta lin, há dois gru pos de
mar xis tas, se pa ra dos por um abis mo, por que seus mé to dos de tra ba lho
são di a me tral men te opos tos.

Sr. Car los Pres tes – Vos sa Exce lên cia é mar xis ta? 

SR. CLEMENTE MARIANI – Não o sou se não um pou co,
ci en ti fi ca men te, in te lec tu al men te, mas não po li ti ca men te.

Sr. Car los Pres tes – Vos sa Exce lên cia, há pou co, de cla rou
que o era.

SR. CLEMENTE MARIANI – To dos nós o so mos, mais ou
me nos, ci en ti fi ca men te, des de que re co nhe ce mos a exa ti dão de al gu mas
de suas leis.

Sr. Car los Pres tes – Então Vos sa Exª é um mar xis ta inó cuo.

SR. CLEMENTE MARIANI – Tal vez. Mas não é des sa clas se 
que me ocu po. Re fi ro-me aos que, se gun do a de fi ni ção de Sta lin, so bre as 
ci ta ções de Marx, re a li zam pa ra le los his tó ri cos e con ver tem as te ses
vi vas e re vo lu ci o ná ri as do mar xis mo em fór mu las mor tas e ocas. São os
men che vi ques, os opor tu nis tas (não de se jo citá-los en tre nós) e não se
sus ten tam, ape nas “ja zem” na pla ta for ma mar xis ta. O ou tro gru po guia-se 
pelo es tu do das con di ções ocor ren tes: “Suas ati vi da des não des can sam
so bre ci ta ções e sen ten ças, mas so bre a ex pe riên cia prá ti ca, por meio da
qual ve ri fi ca to dos os seus pas sos, ti ran do li ções dos pró pri os er ros,
en si nan do os de ma is a edi fi car a nova vida. Isso ex pli ca que, nes se gru po,
a ação não di ver ge da pa la vra e que a dou tri na de Marx con ser va in te i ra -
men te a sua for ça re vo lu ci o ná ria viva. Este gru po se cha ma bol che vis mo,
co mu nis mo. O or ga ni za dor e che fe des se gru po é Le ni ne.”

A qual des ses gru pos per ten ce rá o Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil?

Sr. Car los Pres tes – Ao bra si le i ro.

SR. CLEMENTE MARIANI – Pa re ce que, sem dú vi da, ao
se gun do, tan to pelo nome que ado tou, como pela fi li a ção que in vo ca da 
dou tri na de Le ni ne e ain da pe los es cla re ci men tos pres ta dos pelo no bre
Se na dor Sr. Luiz Car los Pres tes, no seu ci ta do dis cur so, em res pos ta a
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um apar te do Sr. De pu ta do Da ni el Fa ra co – “Jus ta men te por ser mos
ma te ri a lis tas e com pre en der mos que tudo de pen de das con di ções ob je -
ti vas, exa mi na mos, nos mo men tos his tó ri cos, as de cada povo, para
ve ri fi car o que é pos sí vel fa zer com esse ma te ri al”. Como ex pli car-se,
en tão, que o pro gra ma de seu par ti do seja tão con trá rio “à dou tri na do
Le ni nis mo?”

Para os que não se de di cam a um es tu do mais pro fun do do
as sun to, tal vez não seja de sin te res san te es cla re cer o pa pel de Le ni ne
com re la ção ao mar xis mo, va len do-nos da li ção do seu fiel dis cí pu lo
Sta lin, no seu es tu do “So bre os fun da men tos do Le ni nis mo”. Para
ele, Le ni ne apli cou o mar xis mo à Rús sia e res sus ci tou o con te ú do
re vo lu ci o ná rio do mar xis mo, en ter ra do pe los opor tu nis tas da II
Inter na ci o nal cujo pro gra ma era mais ou me nos idên ti co ao do Par ti do 
Co mu nis ta Bra si le i ro. Mas a sua ca rac te rís ti ca prin ci pal está em que,
“o Le ni nis mo e o Mar xis mo da épo ca do im pe ri a lis mo e da re vo lu ção 
pro le tá ria, ou mais exa ta men te o le ni nis mo é a te o ria e a prá ti ca da
re vo lu ção pro le tá ria  em ge ral, a te o ria e a prá ti ca da di ta du ra do pro -
le ta ri a do em par ti cu lar”. “Não se deve es que cer, sa li en ta Le ni ne, que
en tre Marx e Engels, de uma par te, e Le ni ne, de ou tra, es ten de-se
todo um pe río do do do mí nio da II Inter na ci o nal, a luta im pla cá vel
con tra a qual não po dia de i xar de ser um dos ob je ti vos mais im por -
tan tes do Le ni nis mo.”

Sr. José Cris pim – V. Exª já se deu con ta das trans for ma ções do 
mun do des sa épo ca até os nos sos dias?

SR. CLEMENTE MARIANI – Te nho me dado con ta, e lá
che ga re mos, se V. Exª ti ver pa ciên cia de es pe rar.

Não se co a du na, de fato, o co mu nis mo, es cla re ce Sta lin, com
o sim ples ob je ti vo de tri un fos ver ti gi no sos na luta ele i to ral e na atu a ção
das re pre sen ta ções par la men ta res, com as qua is se acre di tou ma tar o ca -
pi ta lis mo com a le ga li da de”, por que o seu pro gra ma ob je ti vo é “pen sar
se ri a men te na re vo lu ção, na di ta du ra do pro le ta ri a do, na edu ca ção re vo -
lu ci o ná ria das mas sas”. Teve, pois, de le var a cabo a re vi são ge ral da
dou tri na mar xis ta da II Inter na ci o nal, cu jos es tá bu los de Au gi as lim -
pou, re or ga ni zan do “todo o tra ba lho do par ti do so bre uma base re vo lu -
ci o ná ria nova, pois só as sim se pode pre pa rar as mas sas para a re vo -
lu ção pro le tá ria”. 
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O pri me i ro dos dog mas teó ri cos da II Inter na ci o nal, que o
Co mu nis mo jul gou ne ces sá rio des tru ir, é jus ta men te aque le em que
se  ins pi ra as de cla ra ções há pou co ci ta das do no bre Se na dor Luiz
Car los Pres tes. De mos a pa la vra a Sta lin: “Os opor tu nis tas afir mam
que o pro le ta ri a do não pode e nem deve to mar o po der se não se
cons ti tu ir em ma i o ria den tro do País. Não se aduz  ne nhu ma pro va,
pois não é pos sí vel se jus ti fi car nem teó ri ca nem pra ti ca men te esta
tese ab sur da. Admi ta mos que seja as sim, res pon de Le ni ne aos se nho -
res da II Inter na ci o nal. Mas se se pro duz uma si tu a ção his tó ri ca (Gu er ra,
cri se agrá ria, etc.), na qual o pro le ta ri a do, for man do a ma i o ria das
po pu la ções, tem a pos si bi li da de de agru par em tor no de si a imen sa
ma i o ria das mas sa tra ba lha do ras, por que não há de to mar o Po der?
Por que o pro le ta ri a do não se há de apro ve i tar de uma si tu a ção in ter -
na ci o nal e in ter na fa vo rá vel para rom per a fren te do ca pi tal e ace le rar 
o des fe cho ge ral?”

Como en ten der-se, por tan to, que o no bre Se na dor Luiz Car -
los Pres tes e o seu par ti do, que se diz co mu nis ta, se afas tem, de ma ne i ra 
tão fla gran te, dos prin cí pi os ba si la res do co mu nis mo? S. Exª pro cu ra
ex pli cá-lo com o ar gu men to de que, como ma te ri a lis ta di a lé ti co, tem de
con si de rar as no vas con di ções do mun do, a co la bo ra ção po lí ti ca en tre as 
de mo cra ci as e o so ci a lis mo, que já per mi te uma evo lu ção pa cí fi ca des te.
Mas S. Exª no par ti cu lar, por um so fis ma de in du ção fa cil men te per cep -
tí vel, con fun de pro po si ta da men te uma ques tão  de for ma com uma
ques tão de fun do, e, para ador me cer os in ca u tos, pre ten de es ten der o 
al can ce de uma sim ples nor ma de pro ce di men to ao prin cí pio ba si lar de
toda a dou tri na co mu nis ta – a ne ces si da de da ins ta la ção da di ta du ra do
pro le ta ri a do.

Sr. Car los Pres tes – Vos sa Exce lên cia é que é so fis man te.

SR. CLEMENTE MARIANI – De mons tra rei que não, com
pa la vras de Le ni ne e Sta lin.

Sr. Car los Pres tes – Esta obra de Sta lin foi es cri ta em 1926. As
con di ções do mun do, hoje, são ou tras. Após a der ro ta do  na zis mo, que 
era a arma prin ci pal do im pe ri a lis mo, exis te am bi en te no mun do para a
evo lu ção pa cí fi ca, no sen ti do do so ci a lis mo.
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SR. CLEMENTE MARIANI – Não é o que tem sus ten ta do 
a pá tria do co mu nis mo, a Rús sia, em to das as di ver gên ci as in ter na ci o na is
que tem sur gi do ul ti ma men te.

Sr. Car los Pres tes – É o que sus ten ta to dos os co mu nis tas, no
dia de hoje.

SR. CLEMENTE MARIANI – Não é o que está sus ten tan do,
po li ti ca men te, nos con lu i os in ter na ci o na is.

Sr. Car los Pres tes – É o que sus ten ta, po li ti ca men te, o Par ti do
Co mu nis ta.

SR. CLEMENTE MARIANI – E quan do V. Exª afir ma que
são idéi as pas sa das, as idéi as de Marx e de Le ni ne, devo di zer que são as 
idéi as dis tri bu í das, ain da, ofi ci al men te, pelo Par ti do Co mu nis ta Rus so, nas 
suas edi ções de data re cen te. 

Sr. Car los Pres tes – V. Exª sabe que Marx dis se que a tran si ção
de re gi me, a pas sa gem do ca pi ta lis mo ao so ci a lis mo, se ria ca tas tró fi ca. E 
nós hoje di ze mos que, nas con di ções no vas do mun do, é pos sí vel a
tran si ção pa cí fi ca.

SR. CLEMENTE MARIANI – Não será co mu nis mo.

Sr. Car los Pres tes – No en tan to, as obras de Marx, nós a le mos e
acon se lha mos sua le i tu ra.

SR. CLEMENTE MARIANI – Sei que V. Exª as lê e es tou 
dis cu tin do com V. Exª na base jus ta men te das suas e das mi nhas le i -
tu ras.

Sr. Car los Pres tes – So mos di a le tas. Não trans for me o mar xis mo
em dog ma mor to. Este não é dog ma eter no. O mar xis mo re pre sen ta a
pró pria vida e com ela se mo di fi ca.

SR. CLEMENTE MARIANI – V. Exª vem ao en con tro do 
que es tou pro cu ran do de mons trar e de sen vol ver.

Sr. Car los Pres tes –V. Exª afir mou que ha via, de nos sa par te,
so fis ma, quan do é V. Exª quem so fis ma, trans for man do o mar xis mo em 
dog ma. O so fis ma é de V. Exª.
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SR. CLEMENTE MARIANI – Qu an do em pre go a pa la vra 
so fis ma, V. Exª deve com pre en der que o faço no mes mo sen ti do com
que a em pre ga mos na ló gi ca.

Sr. Car los Pres tes – Tam bém a em pre ga mos no mes mo sen ti do.

SR. CLEMENTE MARIANI – A ati tu de do par ti do que
V. Exª re pre sen ta – é o que es tou pro cu ran do de mons trar – en vol ve um 
so fis ma, quan do se apre sen ta como um co mu nis mo e de fen de te ses que 
se rão mar xis tas mas não co mu nis tas.

Sr. Car los Pres tes – São co mu nis tas por que são mar xis tas.

SR. CLEMENTE MARIANI – Não, por que aca bei de de -
mons trar, com a pa la vra de Sta lin, que o co mu nis mo é uma mo da li da de
do mar xis mo.

Sr. Car los Pres tes – Aí esta o equí vo co de V. Exª.

SR. CLEMENTE MARIANI –V. Exª se ex pres sa com idéi as
que se ri am mar xis tas e não co mu nis tas. 

Sr. Car los Pres tes – Per mi ta-me V. Exª um apar te. Não se tra ta
do co mu nis mo ser va ri e da de do mar xis mo.O mar xis mo evo lui, acom pa -
nha o de sen vol vi men to dos acon te ci men tos. O que Sta lin diz é que o 
le ni nis mo é o mar xis mo da épo ca do im pe ri a lis mo, apli ca do na épo ca
da re vo lu ção do pro le ta ri a do, da re vo lu ção so ci a lis ta. Não é es pé cie
nova; é sua apli ca ção nas con di ções no vas. As con di ções atu a is, após a
der ro ta mi li tar do na zis mo, são no vas. O san gue der ra ma do por es ses
mi lhões de se res não o foi inu til men te, mas em be ne fí cio da ci vi li za ção,
do pro gres so do mun do abrin do pers pec ti vas para que essa evo lu ção
pos sa ser pa cí fi ca , o que, en tão, não po dia ser.

SR. CLEMENTE MARIANI – O tem po de que dis po nho
não me per mi te afas tar-me da ori en ta ção que dei ao meu dis cur so para
res pon der ao apar te do no bre Se na dor, do que me dis pen so, so bre tu do,
pelo fato de que  es ta rá res pon di do com as con si de ra ções que vêm a
se guir. Por isso, re to ma rei o fio de mi nhas pa la vras.  

Nem foi ou tra co i sa se não ou tro so fis ma de in du ção, ou
como se di zia há al guns anos pas sa dos, um ato de des pis ta men to, a
de cla ra ção do no bre Se na dor Sr. Luiz Car los Pres tes, em res pos ta ao Sr.
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Da ni el Fa ra co, de que “nas con di ções bra si le i ras, por exem plo, se ria to li ce 
pre ten der hoje uma re vo lu ção so ci a lis ta” por que...

Sr. Car los Pres tes – Con fir mo mi nhas pa la vras.

SR. CLEMENTE MARIANI  – … o Bra sil é um dos pa í ses
mais atra sa dos do mun do. Os res tos fe u da is aí são vi vos, sen do ne ces sá -
rio li qui dá-los, para que se tor ne pos sí vel uma rá pi da ex pan são de eco -
no mia ca pi ta lis ta. Será por meio do de sen vol vi men to pron to do ca pi ta lis -
mo que mais de pres sa che ga re mos ao so ci a lis mo.

Sr. José Cris pim – Tra ta-se da re for ma agrá ria, me di da in dis -
pen sá vel ao pro gres so de nos sa ter ra, me di da com a qual V. Exª, gran de
pro pri e tá rio ter ri to ri al, la ti fun diá rio, pa re ce não es tar de acor do.

SR. CLEMENTE MARIANI – E, para for ta le cer a im pres -
são de ino cên cia: “nós, mar xis tas acre di ta mos na ver da de da ciên cia de
Marx de que o ca pi ta lis mo leva ine xo ra vel men te ao so ci a lis mo”.

Ora, tudo es ta ria mu i to bem se o con te ú do des sas de cla ra -
ções, sen do mar xis mo (e o é, mas da que la pri me i ra es pé cie a que se
re fe riu Sta lin, mar xis mo de fór mu las mor tas e ocas), fos se tam bém
co mu nis mo, o que não é. Por que, jus ta men te, a gran de ação de Le ni ne,
no es ta be le ci men to da te o ria do co mu nis mo, con sis tiu em des tru ir a
“Te o ria da es pon ta ne i da de”, do opor tu nis mo, ou do “Se gui dis mo”, que
im por ta va em atri bu ir ao de sen vol vi men to nor mal das for ças pro du to -
ras um pa pel pre do mi nan te na re vo lu ção fa tal para o so ci a lis mo.

Sr. Car los Pres tes – Per mi ta-me V. Exª mais um apar te. O que
dis se no meu dis cur so é que no Bra sil, nos dias de hoje, não exis tem
con di ções, e po de mos afir má-lo, nem ob je ti vas, nem sub je ti vas, para
uma re vo lu ção so ci a lis ta. E Le ni ne es cla re ce o pen sa men to de V. Exª
quan do diz: Não há mu ra lha chi ne sa en tre a re vo lu ção de mo crá ti ca bur -
gue sa, que é a úni ca pos sí vel, nos dias de hoje, no Bra sil e a re vo lu ção
so ci a lis ta. Essa tran si ção pode ser mu i to de mo ra da, mas tam bém pode
ser mu i to rá pi da.

Na que las con di ções mu i to par ti cu la res da Rús sia de 1917,
após a guer ra im pe ri a lis ta, após to das as der ro tas do cza ris mo, a trans -
for ma ção foi de pou cos me ses, como V. Exª sabe, pois se pro ces sou en -
tre fe ve re i ro, quan do teve iní cio a re vo lu ção de mo crá ti co-bur gue sa, e
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ou tu bro, quan do teve lu gar a re vo lu ção so ci a lis ta, de vi do a toda uma
con jun tu ra mu i to es pe ci al e par ti cu lar, di fí cil de re pro du zir-se no mun do.
O que afir ma mos é que no Bra sil, nos dias de hoje, pre ci sa mos fa zer
a re vo lu ção de mo crá ti co-bur gue sa, a li qui da ção dos res tos de fe u da lis -
mo, a fim de abrir pos si bi li da des para seu rá pi do de sen vol vi men to e
sua ex pan são eco nô mi ca.

SR. CLEMENTE MARIANI – A re vo lu ção de mo crá ti -
co-bur gue sa te ria na tu ral men te que obe de cer a vá ri os es ca lões, de acor -
do com o pen sa men to de cada um de nós, e para V. Exª de ve ria atin gir
um grau tal que não se ria mais que o pri me i ro pas so para a im plan ta -
ção do co mu nis mo.

Sr. Da ni el Fa ra co – Veja V. Exª como os co mu nis tas se ar vo -
ram em ju í zes de quan do e como apli ca rão os prin cí pi os do mar xis mo
às re a li da des.

Sr. Car los Pres tes – Não so mos ju í zes.

Sr. Da ni el Fa ra co – Em de ter mi na das oca siões, se lhes con vém,
di zem que há re vo lu ção; se não lhes con vém, en tão não há re vo lu ção.

Sr. Car los Pres tes – Di gam os co mu nis tas, ou não; fa çam, ou
não, a aná li se que en ten de rem, a re vo lu ção só será pos sí vel se exis ti rem
con di ções sub je ti vas. Se es ti ve rem com a ra zão, a re vo lu ção virá; se não
es ti ve rem com a ra zão, se es ti ve rem er ra dos, a re vo lu ção virá, mes mo
con tra eles.

Sr. Da ni el Fa ra co – De que ser vem, en tão, os prin cí pi os?

SR. CLEMENTE MARIANI – Sr. Pre si den te, es tou de acor -
do com o no bre Se na dor Sr. Car los Pres tes, quan do re co nhe ce a ine xis -
tên cia de cli ma sub je ti vo para a re vo lu ção co mu nis ta...

Sr. Car los Pres tes – Obje ti vo e sub je ti vo.

SR. CLEMENTE MARIANI – … não, po rém, quan do S.
Exª con tes ta a exis tên cia de cli ma ob je ti vo. E não es tou de acor do com
S. Exª por que, jus ta men te, di zia eu, con tra a dou tri na do “se gui dis -
mo” le van tou Le ni ne a te o ria da re vo lu ção pro le tá ria, com a qual “en ri -
que ceu o Mar xis mo” como com in te i ra jus ti ça, do pon to de vis ta in te lec -
tu al, teve opor tu ni da de de di zer des ta tri bu na o no bre Se na dor Sr. Luiz
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Car los Pres tes, e que se ba se ia em três te ses: o ca rá ter agu do da cri se re -
vo lu ci o ná ria nos pa í ses ca pi ta lis tas, com acu mu la ção de ma té ria ex plo si -
va nas me tró po les; o ca rá ter agu do da cri se re vo lu ci o ná ria dos pa í ses
co lo ni a is, de vi do à ex plo ra ção im pe ri a lis ta; a luta das es fe ras de in fluên -
cia dos pa í ses im pe ri a lis tas, as guer ras im pe ri a lis tas, como pro ces so de
res ta be le cer o equi lí brio, con du zin do ao es ta be le ci men to das fren tes an -
ti im pe ri a lis tas e à co li ga ção da re vo lu ção pro le tá ria da Eu ro pa com a
re vo lu ção co lo ni al numa só fren te re vo lu ci o ná ria.

Escre ve Sta lin:

“De acor do com es ses pos tu la dos, muda a ma ne i ra de
abor dar  o pro ble ma da re vo lu ção pro le tá ria, do ca rá ter des ta, 
de sua ex ten são e pro fun di da de, e muda o es que ma da re vo -
lu ção em ge ral.

Antes, con ce bia-se a re vo lu ção pro le tá ria como o re sul -
ta do do de sen vol vi men to ex clu si va men te in te ri or do País
em ques tão. Hoje, esse pon to de vis ta já não bas ta. Hoje, a
re vo lu ção pro le tá ria deve con ce ber-se, an tes de tudo, como
re sul ta do do de sen vol vi men to das con tra di ções den tro do
sis te ma mun di al do im pe ri a lis mo, como re sul ta do da ru tu ra
da cor ren te da fren te mun di al im pe ri a lis ta nes te ou na que le
país.

Por onde co me ça rá a re vo lu ção? Em que país po de rá
pri me i ra men te rom per-se a fren te do ca pi tal?

Ali onde mais de sen vol vi da es te ja a in dús tria, onde o
pro le ta ri a do for me a ma i o ria, onde haja mais cul tu ra, onde
haja mais de mo cra cia, cos tu ma va res pon der-se.

Não, ob je ta a te o ria le ni nis ta da re vo lu ção, não é ne ces -
sá rio que seja ali onde a in dús tria es te ja mais de sen vol vi da,
etc. A fren te do ca pi tal se rom pe rá ali onde a ca de ia im pe ri a -
lis ta seja mais fra ca, pois a re vo lu ção pro le tá ria é o re sul ta do
da rup tu ra da ca de ia da fren te mun di al im pe ri a lis ta no seu
pon to mais fra co, e pode ocor rer que o país que te nha co me -
ça do a re vo lu ção, o país que haja rom pi do a fren te do ca pi tal,
es te ja me nos de sen vol vi do no sen ti do ca pi ta lis ta que ou tros

458 Sér gio So a res Bra ga 



pa í ses, mais adi an ta dos, os qua is, não obs tan te, ain da se man -
têm den tro do mar co do ca pi ta lis mo.”

Sr. Her mes Lima – Veja V. Exª os acon te ci men tos. Pa re ce que
Sta lin não tem ra zão, pois a fren te ca pi ta lis ta rom peu-se exa ta men te na
Ingla ter ra.

SR. CLEMENTE MARIANI – Rom peu-se tam bém na
Iu gos lá via e vá ri os ou tros pa í ses. Rom peu-se na Ingla ter ra não no sen -
ti do co mu nis ta, em par ti cu lar, mas no sen ti do mar xis ta em ge ral, per fe i -
ta men te com pa tí vel com a evo lu ção de mo crá ti ca.

Sr. Her mes Lima  – Mas no sen ti do an ti ca pi ta lis ta.

SR. CLEMENTE MARIANI  – V. Exª se equi vo ca. Não é da 
evo lu ção da so ci e da de ca pi ta lis ta para a so ci e da de so ci a lis ta que se ocu -
pa ram Sta lin e Le ni ne, mas da for ma co mu nis ta des ta evo lu ção, me di an -
te a ru tu ra da fren te ca pi ta lis ta, por meio da di ta du ra do pro le ta ri a do.
Tal não acon te ceu na Ingla ter ra.

Sr. Cam pos Ver gal – V. Exª po de rá ex pli car por que se rom peu 
a fren te ca pi ta lis ta na Ingla ter ra? 

SR. CLEMENTE MARIANI – Rom peu-se pela evo lu ção
na tu ral da con tra di ção mar xis ta, do de sen vol vi men to in dus tri al que con -
duz ao so ci a lis mo.

O pró prio Le ni ne, em um de seus li vros, mos trou que em
ne nhum país ha via ma i o res pos si bi li da des para a rup tu ra do que a Ingla -
ter ra, com 4/5 da po pu la ção com pos ta de ope rá ri os.

Po de ria al guém su por que as sun tos tão ele men ta res e tão fun -
da men ta is em ma té ria de te o ria co mu nis ta fos sem ig no ra dos ou pos tos
à mar gem pelo Par ti do Co mu nis ta do Bra sil e so bre tu do pelo seu Che fe, 
ho mem rom pi do no es tu do e na prá ti ca dos mé to dos em que se ba se ia a 
luta pe las suas idéi as? Se ria in ge nu i da de ad mi tir. A ver da de é que o Par -
ti do Co mu nis ta do Bra sil, como to dos os seus con gê ne res nos pa í ses em 
que ain da não ad qui riu o po der in con tras tá vel, já ul tra pas sou a fase do
es quer dis mo, que Le ni ne, com tan ta pro pri e da de, de no mi nou de “mo -
lés tia in fan til do co mu nis mo”.

No seu li vro clás si co so bre o as sun to, Le ni ne de i xou de mons -
tra do pe los ar gu men tos e pe los exem plos o erro em que in ci di am os
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ex tre mis tas do par ti do, no ta da men te os es par ta quis tas da Ale ma nha,
quan do se opu nham ao prin cí pio da uti li za ção de to dos os me i os po lí ti -
cos, en tre eles o par la men ta ris mo, para a re a li za ção do seu ob je ti vo da
con quis ta do po der e im plan ta ção da di ta du ra pro le tá ria.

Tra çou en tão, com mão de fer ro, a dis ci pli na do par ti do, “ver -
da de i ra oli gar quia”, se gun do a sua de fi ni ção, res tri to nos seus qua dros,
para evi tar o in gres so dos ar ri vis tas e ca va lhe i ros de in dús tria, “que não
me re cem mais do que ser fu zi la dos”, e cuja ade são mais de pres sa os
le va ria “à for ca ou à tor tu ra do que a re a li za ção de uma car re i ra van ta jo sa”.
Esse po de ro so e efi ci en te ins tru men to, dúc til à ori en ta ção dos che fes,
de ve rá apro ve i tar-se de to das as opor tu ni da des e “tra ba lhar obri ga to ri a -
men te ali onde es te ja a mas sa”. Terá que sa ber re sis tir a tudo, “dis por-se 
a to dos os sa cri fí ci os, em pre gar, em caso de ne ces si da de, to dos os
es tra ta ge mas, to das as as tú ci as, os pro ce di men tos ile ga is, si len ci ar e
ocul tar a ver da de em cer tas oca siões, para que pos sa en trar nos sin di ca -
tos, per ma ne cer ne les e re a li zar um tra ba lho co mu nis ta, ape sar de
tudo”. Terá, in clu si ve, que tra ba lhar no Par la men to bur guês.

Pou cos ca pí tu los tão in te res san tes quan to este, no fa mo so li vro 
de Le ni ne. Li mi tar-me-ei à le i tu ra de al gu mas pas sa gens es co lhi das,
como o es cla re ci men to de que “a par ti ci pa ção nas ele i ções e a luta na
tri bu na par la men tar são obri ga tó ri os para o par ti do do pro le ta ri a do re -
vo lu ci o ná rio, pre ci sa men te para edu car os ele men tos atra sa dos de sua
clas se, para des per tar e ilus trar a mas sa al deã anal fa be ta, ig no ran te e
em bru te ci da”.

“Está pro va do, afir ma adi an te, que ain da pou cas se ma -
nas an tes do tri un fo da Re pú bli ca So vié ti ca, ain da de po is des -
se tri un fo, a par ti ci pa ção em um par la men to de mo crá ti co
bur guês não so men te não pre ju di ca o pro le ta ri a do re vo lu ci o -
ná rio, mas fa ci li ta a pos si bi li da de de mos trar às mas sas atra sa -
das por que se me lhan tes par la men tos me re cem ser dis sol vi -
dos, fa ci li ta o êxi to de sua dis so lu ção, fa ci li ta a ‘eli mi na ção
po lí ti ca’ do par la men ta ris mo bur guês.”

Mas os co mu nis tas ho lan de ses ha vi am le van ta do o ar gu men to 
da de ca dên cia do pro ces so par la men tar, com pa ra ti va men te à ação das
mas sas. Le ni ne re tru cou-lhes com o exem plo mais elo qüen te:

460 Sér gio So a res Bra ga 



“Sa be mos per fe i ta men te que a dis so lu ção da Cons ti tu in te, 
que le va mos a cabo em 5 de ja ne i ro de 1918, lon ge de ser
di fi cul ta da foi fa ci li ta da pela pre sen ça, den tro da Cons ti tu in te
con tra-re vo lu ci o ná ria, que dis sol vía mos, tan to de uma opo si -
ção bol che vis ta con se qüen te, como de uma opo si ção in con -
se qüen te dos so ci a is re vo lu ci o ná ri os da es quer da, dos So vi ets”.
Por que se “os tra ba lha do res de vem pre pa rar-se ide o ló gi ca, po lí -
ti ca e tec ni ca men te para a luta dos So vi ets con tra o Par la -
men to, para a dis so lu ção do Par la men to pe los So vi ets, de
ne nhum modo se deve en ten der que se me lhan te dis so lu ção
seja di fi cul ta da, ou não seja fa ci li ta da pela pre sen ça de uma
opo si ção so vié ti ca no in te ri or de um par la men to con tra-re vo -
lu ci o ná rio.”

Uti li zar os par la men tos re a ci o ná ri os para fins re vo lu ci o ná ri os, 
en si na Le ni ne, é um ár duo tra ba lho, mas que paga a pena. Gra ças a ele e 
à com bi na ção do tra ba lho le gal com o ile gal, fa zen do pas sar os che fes,
en tre ou tras pro vas, tam bém pela do Par la men to, as ele i ções e a tri bu na
par la men tar são uti li za das como uma arma re vo lu ci o ná ria e co mu nis ta.
Po de ria di zer que, en vi an do a sua re pre sen ta ção a este ple ná rio, o Par ti do
Co mu nis ta se gue a tá ti ca de Ulis ses, uti li za da com tan to pro ve i to em
Tróia; mas se ria uma ima gem an ti ga. Pre fi ro em pre gar, uma fra se de
Le ni ne, quan do acon se lha va os co mu nis tas in gle ses a apo i a rem. Hen -
der son con tra Chur chill: “Eu de se ja ria sus ten tar Hen der son com o meu
voto do mes mo modo que a cor da sus ten ta o en for ca do.”

Sr. Car los Pres tes  – V. Exª per mi te um apar te? Como diz
Le ni ne, em con se qüên cia da atu a ção da po lí cia, das per se gui ções aos
co mu nis tas, é que era ne ces sá ria essa ati vi da de ile gal. Hoje, há vá ri as
pos si bi li da des de uma evo lu ção pa cí fi ca.

SR. CLEMENTE MARIANI – V. Exª nega, no mo men to, a
per se gui ção da po lí cia aos co mu nis tas?

Sr. Car los Pres tes – Não a nego, mas as per se gui ções da po lí cia
são re la ti va men te pe que nas, em pre sen ça de ou tras que se pra ti ca ram.

SR. CLEMENTE MARIANI – São as de sem pre, e au men ta -
rão à pro por ção que os pe ri gos cres ce rem.
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Sr. Car los Pres tes – Esti ve pre so du ran te nove anos, man ti do in -
co mu ni cá vel. As pri sões hoje são re la ti va men te di fe ren tes.

SR. CLEMENTE MARIANI – E as de ama nhã?

Sr. Car los Pres tes – Ama nhã não exis ti rão por que a pers pec ti va
é de paz mun di al. Os fas cis tas como o Sr. Pe re i ra Lira, nós os en fren -
ta re mos com se re ni da de, com cal ma e pru dên cia por que ele é que nos
pro vo ca; mas não ace i ta mos pro vo ca ções. Assim ele será der ro ta do,
por que a pers pec ti va é de or dem.

Sr. Ca i res de Bri to – Mu i tos par ti dos da bur gue sia co lo ca ram-se na 
cha ma da “Re sis tên cia” o ano pas sa do para der ru bar o Di ta dor.

SR. CLEMENTE MARIANI – Era um go ver no ile gal. A di -
fe ren ça pa re ce pal pá vel.

Sr. Car los Pres tes – V. Exª per mi te um apar te? Se V. Exª qui -
ses se fa zer jus ti ça, em vez de ci tar Sta lin, pro cu ra ria cri ar es ta tu tos do
Par ti do Co mu nis ta do Bra sil.

SR. CLEMENTE MARIANI – Não es tou ar gu men tan do
com os es ta tu tos do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, e sim com a dou tri na
do co mu nis mo. Se V. Exª se dis ses se um mar xis ta, um fi li a do à II Inter -
na ci o nal, eu não pre ci sa ria de fi nir co mu nis mo.

Sr. Car los Pres tes – V. Exª uti li za pa la vras de Sta lin pro fe ri das
em épo cas mu i to an te ri o res.

SR. CLEMENTE MARIANI – São  pa la vras so bre as sun tos
ci en tí fi cos e não so bre ques tões de fato.

Sr. Pre si den te , a ma té ria é se du to ra, mas o tem po de que dis -
po nho não per mi ti rá es go tá-la. Ti ra rei, pois, as con clu sões: se o no bre
Se na dor  Sr. Luiz Car los Pres tes se diz e to dos nós acre di ta mos co mu -
nis tas; se o co mu nis mo ou o Le ni nis mo é, no di zer de Sta lin, a te o ria e a 
prá ti ca da re vo lu ção pro le tá ria ge ral e da di ta du ra do pro le ta ri a do em
par ti cu lar; se, como dis se ram Marx e Engels, a sua te o ria não era um
dog ma, mas um guia para a ação; se a evo lu ção na tu ral do ca pi ta lis mo
para o so ci a lis mo, se gun do a con tra di ção fun da men tal de Marx, tem de
ser ace le ra da de acor do com o co mu nis mo, pela ação re vo lu ci o ná ria; se
ne nhum im pe di men to exis te para que essa ação se de sen vol va no Bra sil, 
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como se ria por exem plo o seu atra so de vez que se gun do a te o ria de
Le ni ne ele re pre sen ta jus ta men te um dos pon tos fra cos da ca de ia im pe -
ri a lis ta se o co mu nis mo re pe le  in li mi ne o pos tu la do de mo crá ti co de que 
a trans for ma ção do sis te ma so ci al fi que de pen den te da for ma ção da
von ta de ma jo ri tá ria; se o pro ces so es ta be le ci do pela te o ria co mu nis ta
para o pre pa ro da re vo lu ção é o de apro ve i ta men to de to das as opor tu -
ni da des le ga is, in clu si ve e so bre tu do a ati vi da de par la men tar, con clu i re -
mos que, tan to quan to re la ti va men te ao prin cí pio do na ci o na lis mo, a ati -
tu de do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, em re la ção à de mo cra cia é a de
es tar pre pa ra do quan do se apre sen te a opor tu ni da de de des truí-la,
se gun do o pre ce i to de Le ni ne: “Sa ber en con trar, per ce ber, de ter mi nar,
exa ta e cor re ta men te a mar cha e a mu dan ça brus ca dos acon te ci men tos
sus ce tí ve is de con du zi rem as mas sas à gran de e ver da de i ra luta re vo lu ci o -
ná ria fi nal e de ci si va, é no que con sis te a mis são prin ci pal do co mu nis -
mo con tem po râ neo, na Eu ro pa Oci den tal e na Antár ti ca.”

Sr. Car los Pres tes –  Le ni ne não fala na des tru i ção da de mo cra -
cia.

SR. CLEMENTE MARIANI –  Fala de quê?

Sr. Car los Pres tes –  V. Exª se re fe re à des tru i ção da De mo cra -
cia e cita Le ni ne, quan do este não pen sa as sim.

SR. CLEMENTE MARIANI – O no bre apar te an te pa re ce
não ter per ce bi do que jus ta men te o de sen vol vi men to do meu dis cur so
foi no sen ti do de de mons trar qual a De mo cra cia que pre ten de mos im -
plan tar no Bra sil e que não será a De mo cra cia So ci al ou pro le tá ria, mas
a De mo cra cia que S. Exª cha ma de for mal, de bur gue sa, que tem seu
fun da men to so bre tu do na li ber da de e não na igual da de...

Sr. Car los Pres tes –  V. Exª, como de mo cra ta, con cor da com a
exis tên cia de to dos os par ti dos?

SR. CLEMENTE MARIANI –  Sim, em ter mos, V. Exª verá
que che ga rei lá.

Sr. Car los Pres tes –  Então, es ta mos de acor do.
Mas não fal ta rão in gê nu os, Se nhor Pre si den te, que en ca ra rão

sem ma i or te mor se me lhan te even tu a li da de, por que dela ape nas re sul ta rá
a subs ti tu i ção de uma for ma de de mo cra cia por ou tra for ma de de mo -
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cra cia, esta im pli can do me nor li ber da de, po rém, tal vez, me lhor par ti ci -
pa ção na par ti lha dos bens ma te ri a is. Esque cem-se, ape nas, de que, para
atin gir mos se me lhan te eta pa, te re mos de atra ves sar o pe río do de di ta du ra
do pro le ta ri a do, que é o ob je ti vo ime di a to do co mu nis mo e por meio do 
qual será pre pa ra do o cam po para a im plan ta ção do so ci a lis mo.

Sr. Car los Pres tes – Essa é uma con clu são fal sa, pois a di ta du ra
do pro le ta ri a do não é ne ces sá ria. Foi na que la épo ca.

SR. CLEMENTE MARIANI – É ne ces sá ria no co mu nis mo.

Sr. Car los Pres tes – Qu al quer povo que que i ra lu tar pelo so ci a -
lis mo não tem ne ces si da de ago ra da di ta du ra pro le tá ria.

SR. CLEMENTE MARIANI – Se não fos se abu sar da pa -
ciên cia de to dos (não apo i a dos), po de ria res pon der a V. Exª so bre a
di ta du ra do pro le ta ri a do, ci tan do tre chos de Le ni ne, em que mos tra exa -
ta men te a ne ces si da de da di ta du ra do pro le ta ri a do para evi tar a re vi ves -
cên cia da so ci e da de ca pi ta lis ta, que é mul ti for me.

Sr. Car los Pres tes – V. Exª está se re fe rin do a uma ques tão
ex ter na do Esta do so vié ti co, nos seus pri me i ros dias, si ti a do pelo mun do
ca pi ta lis ta.

SR. CLEMENTE MARIANI – Não era da ques tão ex ter na
de que se ocu pa vam Le ni ne e Sta lin, mas sim de ques tão in ter na, qual a
da re vi ves cên cia do ca pi ta lis mo pe las pró pri as fra que zas do in di ví duo,
pela se du ção que se apre sen ta a todo ope rá rio de se tor nar pe que no
pro pri e tá rio ou pe que no pro du tor. Isto deve ser des tru í do, ex tir pa do,
por uma luta, dis se Le ni ne e con fir ma Sta lin, te naz, cru en ta e in cru en ta,
vi o len ta e pa cí fi ca, mi li tar e eco nô mi ca, con tra as for ças e tra di ções da
ve lha so ci e da de, por que é mais fá cil ven cer a gran de bur gue sia cen tra li -
za da que mi lhões de pe que nos pa trões.

Sr. Car los Pres tes – Essa luta de sa pa re ceu.

SR. CLEMENTE MARIANI – Não, por que essa luta foi
es ti ma da por Marx para um pe río do mí ni mo de 50 anos e Le ni ne e Sta -
lin acen tu am que ela deve se es ten der até que, por meio da trans for ma -
ção dos sin di ca tos de in dús tria, se pos sa con se guir a for ma ção de in di -
ví du os ca pa zes de se sa tis fa ze rem ple na men te a si mes mos. 
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Por este ob je ti vo ima gi na mos quan do ter mi na rá a ne ces si da de 
da di ta du ra dos pro le tá ri os e dos ex pur gos que re pre sen tam essa luta, na 
sua fase atu al.

Sr. Car los Pres tes – Essa é a con cep ção me ta fí si ca, não a di a -
lé ti ca.

SR. CLEMENTE MARIANI – Ten des de pas sar, di zia Max
aos ope rá ri os, por 15, 20, 50 anos de guer ras ci vis e ba ta lhas in ter na ci o -
na is, não ape nas para mu dar o re gi me exis ten te, mas tam bém para mu -
dar-vos vós mes mos e tor nar-vos ca pa zes do do mí nio po lí ti co.

Para Sta lin, na di ta du ra do pro le ta ri a do não se pode pre su mir
um pe río do pas sa ge i ro, se não toda uma épo ca his tó ri ca, che ia de guer ras 
ci vis e cho ques ex te ri o res, de um tra ba lho te naz de cons tru ção eco nô -
mi ca, de ofen si vas e re ti ra das, de vi tó ri as e der ro tas. Essa épo ca his tó ri ca
é ne ces sá ria tan to para re a li zar as re for mas, como para pre pa rar o ope -
ra ri a do para o go ver no e re e du car e trans for mar as ca ma das pe que -
no-bur gue sas da so ci e da de.

Pa re ce des ne ces sá rio acres cen tar ma i o res ra zões para de -
mons trar que o Par ti do Co mu nis ta é in com pa tí vel com a de mo cra cia, tal 
como a en ten de mos e pro cu ra mos es ta be le cer no Bra sil.

Sr. Car los Pres tes – Não ace i ta mos a con ce i tu a ção no sen ti do
que V. Exª aca ba de ex por.

SR. CLEMENTE MARIANI – Te mos que con fes sar, en tre -
tan to, que tal con vic ção ain da não se en con tra su fi ci en te men te ge ne ra li -
za da e que, por vá ri as ra zões, nem to dos se aba lan çam a en fren tar as
úl ti mas con se qüên ci as de um ra ci o cí nio cer to. Não fal ta rá mes mo quem 
en tre te nha a es pe ran ça de, na hora da vi tó ria, se ela se ve ri fi car, po der
en trar no bar co sob pas sa por te da sus ten ta ção de idéi as afins, ig no ran te
ou des lem bra do de con ce i to de Le ni ne, que, es tou cer to, o no bre Se na -
dor Sr. Luiz Car los Pres tes terá bem pre sen te na me mó ria de que se me -
lhan tes ar ri vis tas só me re cem ser ati ra dos pela bor da.

Sr. Cam pos Ver gal – Dis se um pen sa dor hin du que da mos
mu i ta im por tân cia aos ró tu los que po mos nas gar ra fas e não nos pre o -
cu pa mos com o lí qui do que ne las se con tém. Digo a V. Exª que to dos
nós tra ba lha mos para dar ao povo mais edu ca ção e ins tru ção e o povo
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está na luta para con se guir mais edu ca ção e ins tru ção. Isso é do re gi me
de li ber da de pró prio à de mo cra cia. O úni co juiz ou o gran de juiz das
nos sas con ten das, por tan to, ine xo ra vel men te evo lu ti va, é o povo e este
con quis ta rá to dos os bens a que tem di re i to, em bo ra as ru bri cas se -
jam as mais va ri a das pos sí ve is.

SR. CLEMENTE MARIANI – Qu an to a mim, es tou dan do
mais im por tân cia ao con te ú do que ao ró tu lo. E so bre o res tan te do
apar te do no bre De pu ta do, foi exa ta men te o que sus ten tei, ao mos trar
que, jus ta men te pelo prin cí pio da li ber da de que de fen de mos, en tre ga -
mos ao povo, cuja ma i or par te é cons ti tu í da de des pro vi dos da for tu na,
a so lu ção do as sun to.

Sr. Nes tor Du ar te – Tra tan do-se de as sun to de na tu re za fi lo só -
fi ca, aos fi ló so fos com pe te achar a so lu ção.

SR. CLEMENTE MARIANI – Mas o que dis se o no bre de -
pu ta do é em suma o que, numa per fe i ta sín te se, ha via afir ma do o no bre
se na dor Sr. Luiz Car los Pres tes, ao di zer des ta tri bu na que o Par ti do
Co mu nis ta tem por pro gra ma a ne ga ção de tudo que aí exis te.

Sr. Car los Pres tes – Ja ma is dis se mos isso.

SR. CLEMENTE MARIANI – V. Exª de cla rou que seu par -
ti do pro pu nha-se à ne ga ção de tudo que aí exis te, de ví ci os, de fe i tos,
mi sé ri as.

Sr. Car los Pres tes – Não ace i ta mos a in ter pre ta ção de V. Exª. O 
que afir ma mos é que nós, co mu nis tas, não lu ta mos por um Esta do ou
uma for ma ide al, mas pela ne ga ção des se es ta do de mi sé ri as, de ig no rân -
cia, de atra so do nos so povo. De se ja mos o con trá rio, ba se an do-nos em
ele men tos com os qua is, den tro das con di ções bra si le i ras, pos sa mos
cons tru ir o nos so Esta do. Nas con di ções atu a is do Bra sil é ilu só rio e
utó pi co pen sar em di ta du ra do pro le ta ri a do.

SR. CLEMENTE MARIANI – Por que não?

Sr. Car los Pres tes – É ne ces sá rio li qui dar os res tos do fe u da lis mo 
que ain da so bre vi vem, im pe din do o de sen vol vi men to da eco no mia na ci o -
nal. Por isso lu ta mos pela re for ma agrá ria, pela en tre ga das ter ras aos cam -
po ne ses, ex plo ra dos por meia dú zia de fa zen de i ros que os ex plo ram pe los
mé to dos mais bru ta is do fe u da lis mo de três a qua tro sé cu los.
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SR. CLEMENTE MARIANI – E V. Exª con si de ra que isto
seja co mu nis mo?

Sr . Car los Pres tes – É o pro gra ma do nos so par ti do. O Par ti do
Co mu nis ta tem um es ta tu to e um pro gra ma. A obe diên cia ao pro gra ma
é exi gi da a todo co mu nis ta den tro do par ti do. E den tro dele mu i to pou -
cos são os re a is mar xis tas, os ma te ri a lis tas, por que te mos mu i tos ca tó -
li cos, pro tes tan tes, es pí ri tas, ho mens de to das as cren ças, mas que ace i -
tam os es ta tu tos do par ti do e lu tam pelo seu pro gra ma.

SR. CLEMENTE MARIANI – Pelo seu pro gra ma po lí ti co.

Sr. Arru da Câ ma ra – Opo nho con tes ta ção for mal à de cla ra ção 
do Sr. Car los Pres tes. Não há nem ha ve rá ca tó li cos co mu nis tas, ou
ca tó li cos den tro do Par ti do Co mu nis ta.

SR. CLEMENTE MARIANI – Pelo seu pro gra ma po lí ti co,
re pi to; en tre tan to, a di re ção po lí ti ca com pe ti rá a um pe que no gru po.

Sr. Car los Pres tes – O mar xis mo para nós, ma te ri a lis tas, para
mim, pes so al men te, é uma ciên cia, é um ins tru men to de aná li se, mas não
é im pos to den tro do par ti do. Se esse ins tru men to for ver da de i ro e jus to,
ven ce re mos; se não o for, se re mos der ro ta dos.

SR. CLEMENTE MARIANI – Não po de ria abu sar mais da
de li ca de za de V. Exª, Sr. Pre si den te, e dos no bres re pre sen tan tes, pro -
lon gan do este de ba te. Encer rá-lo-ei, por tan to, di zen do que, como quer
que seja, não exis te cli ma, no Bra sil, para uma ati tu de de de fe sa an te ci -
pa da, da que las que Ju li en Ben da re co nhe ce ser le gí ti mo di re i to das de -
mo cra ci as. Argu men ta-se como que ocor re em ou tros pa í ses, como se
pu dés se mos (po bres ma te ri a lis tas di a lé ti cos que so mos!) com pa rar o
sen so de dis ci pli na da Ingla ter ra e dos Esta dos Uni dos, onde, des de
Crom well, não se co nhe ce um caso de in sur re i ção mi li tar, com a nos sa
tra di ção de pro nun ci a men tos, cam po fér til para o cul ti vo dos gol pes de
for ça. Não adi an ta dis cu tir. Há es ta dos ca ta lé ti cos na vida dos po vos,
dos qua is só des per tam com uma in va são da Tche co es lo vá quia, um
Pe arl Har bour, um no vem bro de 1935. Ha vía mos de es tar pre pa ra dos
para essa even tu a li da de e daí a Emen da nº 3.153 que apre sen ta mos ao
art. 162, do pri mi ti vo pro je to, fun di da pela Co mis são Cons ti tu ci o nal
com a Emen da nº 3.159, do Sr. De pu ta do Cos ta Neto e ou tros dig nos
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lí de res do PSD e trans for ma da no § 13 do art. 141 do pro je to atu al.
Ace i tá-lo-ia tal como está subs ti tu in do-se a ex pres são di re i tos do
ho mem. Exces si va men te vaga. Por li ber da des fun da men ta is, hoje em
dia mais pre ci sa men te de fi ni das e mais con sen tâ ne as com o con ce i to
de de mo cra cia de sen vol vi do nes te dis cur so. Foi essa, aliás, tam bém a
pon de ra ção do au to ri za do e res pe i tá vel Jor nal do Co mer cio, na sua mag ní -
fi ca “Va ria” de or dem.

Se, como é o voto de to dos nós, o Par ti do Co mu nis ta se man -
ti ver, da qui por di an te, den tro dos prin cí pi os afir ma dos e re a fir ma dos
hoje, aqui, por seu no bre lí der, o Sr. Se na dor Luiz Car los Pres tes, não
ha ve rá cer ta men te ne ces si da de da sua apli ca ção. Mas se, o que Deus não 
per mi ta, para a tran qüi li da de de to dos nós e para a fe li ci da de da na ção
bra si le i ra, é de i xar de ser esse Par ti do Co mu nis ta no nome, mas não
co mu nis ta na fi de li da de à dou tri na co mu nis ta. Tal como é de fi ni da
pe los que dela se têm ocu pa do com ma i or au to ri da de, en tão me pa re ce
que a de mo cra cia es ta rá de vi da men te ar ma da para se apre ci ar nas me di -
das de de fe sa, que terá ne ces si da de de to mar. (Mu i to bem! Mu i to bem!
Pal mas. O ora dor é cum pri men ta do.)
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PARTE II
ATUAÇÃO NO SENADO FEDERAL



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

O Gol pe de 29 de Ou tu bro

(Discurso pronunciado na 27ª Sessão do Senado
Federal, Anais do Senado, vol. I, 29-10-46, pp. 246-247.)

SR. PRESIDENTE – Tem a palavra o nobre Senador.
SR. CARLOS PRESTES∗ – Sr. Pre si den te, na tu ral men te

aguar da rei o pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça para, no mo -
men to opor tu no, ma ni fes tar-me so bre o re que ri men to. No en tan to,
como hou ve re fe rên cia à data de hoje, que ro di zer al gu mas pa la vras.

 Estra nho esse do cu men to, prin ci pal men te pro vin do, como
pro vém, do par ti do ma jo ri tá rio des ta Casa, que é tam bém o do go ver no. 
Não cre io que seja este o mo men to mais pro pí cio para apla u dir mos gol -
pes mi li ta res, como aque les ve lhos pro nun ci a men tos da Amé ri ca La ti na, 
e para os es tar mos es ti mu lan do. A si tu a ção pre do mi nan te, de gran de
des con ten ta men to, não jus ti fi ca exal tar mos o ato de 29 de ou tu bro.

A ver da de é que a subs ti tu i ção pura e sim ples de um ci da dão
por ou tro no poder, como acon te ceu em 29  de ou tu bro de 1945, não
ga ran te a de mo cra cia em nos sa pá tria.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.



 Sr. Hamilton Nogueira – Mas favorece-a.

SR. CARLOS PRESTES – Fo mos con trá ri os à ten dên cia gol -
pis ta do par ti do da opo si ção na que la épo ca, como o so mos ago ra con tra 
qual quer ma ni fes ta ção de for ça. Jul ga mos que o es sen ci al para a nos sa
pá tria, a fim de en con trar mos o ca mi nho da de mo cra cia, não é ape lar
para a subs ti tu i ção vi o len ta dos ho mens do po der, e por isso não de ve -
mos es ti mu lar es tes gol pes. Vi ve mos hoje pe río do bem di fe ren te da ve -
lha épo ca dos pro nun ci a men tos na Amé ri ca La ti na. Não cre io ab so lu ta -
men te que seja este o mo men to opor tu no para tais ex pan sões. O mo -
men to é de des con ten ta men to po pu lar e to dos os Srs. Se na do res o sen -
tem e com pre en dem. O am bi en te é de de sas sos se go e de pro vo ca ções
para a de sor dem. Diz-se mes mo aber ta men te nas ruas que já se cons pi ra.
Nós, do Par ti do Co mu nis ta, so mos pela or dem e va mos lu tar por ela.
As pro vo ca ções par tem jus ta men te de ele men tos fas cis tas que ain da
ocu pam lu ga res de des ta que do go ver no e na im pren sa. Esse, sim, tem
in te res se na de sor dem.

So mos, por tan to, ra di cal men te con trá ri os a qual quer ma ni fes -
ta ção de apla u so ao gol pe de 29 de ou tu bro do ano pas sa do, por que es -
ta mos se gu ros de que não é este o ca mi nho.

Não é esse o meio de ca mi nhar mos para a de mo cra cia.
Se es ta mos ven cen do na luta pela de mo cra cia, não é em vir tu de

do gol pe de 29 de ou tu bro, por que, para ter mos a de mo cra cia, para con -
se guir mos pôr em prá ti ca a ver da de i ra de mo cra cia, o que ne ces si ta mos é
de ní vel po lí ti co cada vez mais ele va do, é da edu ca ção po lí ti ca do povo e 
da sua or ga ni za ção.

Por isso, pa re ce-nos es tra nho que o par ti do ma jo ri tá rio que i ra 
jus ta men te em mo men to de tan to pe ri go – por que o pe ri go exis te –
exal tar os no mes dos par ti ci pan tes do gol pe de 29 de ou tu bro. Hoje,
quan do, con for me o no bre Se na dor João Vi las bo as aca ba de de mons -
trar, a si tu a ção é re al men te de des con ten ta men to, afi gu ra-se-me des con -
cer tan te que se pre ten da exal tar o gol pe de 29 de ou tu bro, que afi nal
não pro por ci o nou ao povo o que o povo es pe ra va. Hou ve até mu i tas
de si lu sões. Mu i tos fo ram ar ras ta dos pela ten dên cia gol pis ta, pen san do
que bas ta va subs ti tu ir o Sr. Ge tú lio Var gas por ou tro in di ví duo qual quer 
para que a de mo cra cia se im plan tas se.
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Para im plan ta ção da de mo cra cia é pre ci so edu car po li ti ca -
men te nos so povo, é ne ces sá rio que ele lute re al men te pe los seus in te -
res ses.

Nos dias de hoje cabe ao povo lutar e exi gir o cum pri men to
da Cons ti tu i ção de 18 de se tem bro.

E o que ve mos é que os pró pri os go ver nan tes não se es tão
pre o cu pa ndo com essa cons ti tu i ção, es que cen do-se de que já pas sou a
épo ca an te ri or ao 18 de se tem bro. Por isso mes mo, es tão sen do as si na dos 
de cre tos-leis que de po is têm de ser anu la dos. É re al men te um erro la men -
tá vel que, ain da nos dias de hoje, se as si nem atos como aque le a que se
re fe riu o Sr. De pu ta do José Bo ni fá cio, da tri bu na da Câ ma ra, pu bli ca do
de po is de 19 de se tem bro e ba se a do em dis po si ti vo da Car ta de 1937.

Sa be mos que er rar é dos ho mens, mas es pe ra mos que o
governo pro cu re evi tá-los, afas tan do das pro xi mi da des do po der cer tos
fas cis tas in te res sa dos em sub ver ter a or dem e tra mar a vol ta à ti ra nia.

So mos, por tan to, ra di cal men te con trá ri os a ma ni fes ta ções des -
sa na tu re za. Jul ga mos que a ci vi li za ção tem seu com ple men to na or dem. 
Se hou ver or dem em nos sa pá tria, se  con se guir mos man tê-la até 19
de ja ne i ro, as ele i ções des sa data demonstrarão que já te mos ní vel po lí ti -
co mais ele va do e sa be mos con fi ar os pos tos de re pre sen ta ção a ho -
mens que re al men te se ins pi rem nos in te res ses do povo.

Antes de ter mi nar, Sr. Pre si den te, ace i ta ria com agra do o apar te 
do no bre Se na dor Ha mil ton No gue i ra.

Sr. Hamilton No gue i ra – Meu apar te se ria opor tu no na que le
ins tan te; ago ra não te ria mais ca bi men to. Assim, pre fe ri rei fa lar de po is
de V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Nes te caso, dou por en cer ra das as 
mi nhas con si de ra ções. (Mu i to bem! Muito bem!)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vo tos de con gra tu la ções pelo
 29º ani ver sá rio da Re vo lu ção So vié ti ca

(Discurso pronunciado na 33ª Sessão do Senado
Fede ral, Anais do Senado, vol. 2, 7-11-46, pp. 53-62.)

33ª  Ses são, em 7 de no vem bro de 1946, Pre si dên cia
do  Sr. Mel lo Vi an na, Vice-Pre si den te. 

SR. PRESIDENTE –   Está fin da  a le i tu ra do ex pe di en te. Tem 
a pa la vra o Sr. Se na dor Car los Pres tes, ora dor ins cri to.

SR. CARLOS PRESTES∗ –   Sr. Pre si den te, so li ci tei a pa la vra 
para en ca mi nhar à Mesa a fim de que o sub me ta à con si de ra ção do Se -
na do, nos ter mos do nos so Re gi men to, um re que ri men to re la ti vo à data 
de hoje.

Diz o nos so Re gi men to, em seu ar ti go 91, pa rá gra fo pri me i ro:
“Não se rão per mi ti dos vo tos de apla u so, re goz i jo, lou -

vor, con gra tu la ções ou se me lhan tes, sal vo em vir tu de de atos
pú bli cos ou acon te ci men tos, uns e ou tros de alta sig ni fi ca ção
na ci o nal ou in ter na ci o nal, me di an te pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça, etc.”

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.



Sr. Pre si den te, a data de hoje cons ti tui um des ses acon te ci -
men tos. O mun do in te i ro co me mo ra jus ta men te um  dos ma i o res even -
tos do sé cu lo. Estou certo, por isso, de que o Se na do, em sua sa be do ria,
con cor da rá com o voto cons tan te do re que ri men to, que pas so a ler.

REQUERIMENTO Nº 10, DE 1946

 “Re que re mos cons te da ata de nos sos tra ba lhos de  hoje 
um voto de con gra tu la ções com o Go ver no e o povo so vié ti -
co pela pas sa gem do 29º ani ver sá rio da sua data na ci o nal, co -
me mo ra ti va da Re vo lu ção de Ou tu bro de 1917. 

E que des se voto seja  dado co nhe ci men to à Emba i xa da
da  URSS.

Sala das Ses sões, 7 de no vem bro de 1946. –  Luiz Car los
Pres tes –  Verg ni a ud Wan der ley Mat hi as Olympio –  Ro ber to Glas ser –  
Pe re i ra Pin to –  Álva ro Maia e Wal de mar Pe dro sa.”

O re que ri men to, Sr. Pre si den te, foi por mim for mu la do sem
qual quer pre o cu pa ção ide o ló gi ca ou po lí ti ca, vi san do so men te tra du zir
os sen ti men tos do pro le ta ri a do bra si le i ro, de uma par te do nos so povo
que ad mi ra e quer os po vos da União So vié ti ca, nos sos gran des ali a dos
na guer ra con tra o na zis mo. Além des sa ca rac te rís ti ca de per ten cer à his -
to ria de uma na ção que lu tou ao nos so lado pela li ber ta ção de to dos os
po vos, a data de hoje tem uma ex pres são par ti cu lar para o pro le ta ri a do e 
para os que lu tam pelo pro gres so da hu ma ni da de, no que  o vo cá bu lo
hu ma ni da de sig ni fi ca de mais am plo, de mais pro fun do.

Fe liz men te, Sr. Pre si den te, pos so hoje no Se na do da Re pú bli -
ca, nes ta alta tri bu na da de mo cra cia em nos sa ter ra, fa zer de cla ra ções
des sa na tu re za, pelo me nos em nome dos que me de ram o seu  voto,
dos que es tão, hoje, em fes ta para co me mo rar o ani ver sá rio da gran de
re vo lu ção pro le tá ria.

Ma ni fes to-me aos Srs. Se na do res em con di ções bem dis tin tas
da que las, de há seis anos atrás, quan do era eu ar ran ca do do cár ce re por
uma tur ma de po li ci a is e le va do ao tri bu nal da re a ção. A di ta du ra que,
en tão, in fe li ci ta va o País, ten ta va al can çar de mim, à cus ta de toda sor te
de tor tu ras fí si cas e mo ra is, o re pú dio às idéi as pe las qua is me ve nho
ba ten do há mu i tos anos. Por isso, es co lheu jus ta men te a data de 7 de

476 Sér gio So a res Bra ga



no vem bro que as si na la o ani ver sá rio da gran de re vo lu ção pro le tá ria
para, de po is de qua tro e meio anos de pri são, pre ten der con de nar-me a
mais al gu mas de ze nas de anos so bre a con de na ção an te ri or, que já era
de 16 anos.

No en tan to, Sr Pre si den te, não ado tan do ne nhu ma  ati tu de
so bre na tu ral, mas  pro cu ran do sim ples men te con ti nu ar se guin do as li ções 
dos nos sos an te pas sa dos, a mi nha ati tu de, no tri bu nal, nes se meio-dia
de 7 de no vem bro de 1940, foi a de pre vi a men te con gra tu lar-me com
meus jul ga do res e com o povo, por es tar, na que la data, fren te a um tri -
bu nal de re a ção. Hoje, Sr. Pre si den te, como dis se, é da tri bu na do Se na do, 
a que fui tra zi do pelo voto de uma das par tes mais cul tas do nos so ele i -
to ra do e de nos so povo, que ve nho ma ni fes tar pela mes ma data o jú bi lo
de quan tos sen tem a ne ces si da de de se mo di fi car a so ci e da de hu ma na,
de sa ir mos da si tu a ção de so fri men to, de opressão, de ex plo ra ção do
ho mem  pelo  ho mem para uma so ci e da de me lhor. Para os que co nhe -
cem a mi sé ria dos povos, a cri se da vida das gran des mas sas tra ba lha do -
ras ali men ta, em seu co ra ção, o de se jo de uma so ci e da de melhor, em
que o número de ex plo ra dos e de opri mi dos seja pelo me nos me nor e
na qual se vis lum bre pers pec ti vas de pro gres so e de jus ti ça so ci al, a data
que se co me mo ra é con si de ra da – e o cor rer dos anos o dirá – uma das
ma i o res, se não a ma i or do sé cu lo XX.

Foi a 7 de no vem bro de 1917 que che gou ao po der pela pri -
me i ra vez na his tó ria da hu ma ni da de o pro le ta ri a do. A clas se opri mi da e 
per se gui da pela  so ci e da de ca pi ta lis ta con se guiu que brar a re a ção, ar ran -
can do do po der as clas ses ca du cas, in ca pa zes de re sol ver os pro ble mas
po pu la res mais ele men ta res, e que di ri gi am e man ti nham o País num es ta do 
de atra so, ig no rân cia e mi sé ria cres cen tes.

Essa, sem dúvida, o grande significado de 7 de novembro
para o povo russo, para os povos que viviam no império dos tzares. O
povo russo e tantos outros, inteiramente oprimidos pelo governo da
época, sem direito de praticar sua re li gião, eram, como sempre acontece, 
jogados uns contra os outros, tal como ainda vemos na Índia, onde o
imperialismo inglês atira hindus contra muçulmanos, e vice-versa, e na
Palestina, onde judeus e árabes são atiçados para lutas sangrentas, em
benefício daquele que explora ambos os povos.
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Era o que se pas sa va na Rús sia dos tza res até 7 de no vem bro
de 1917.

Sr. Pre si den te, a re vo lu ção pro le tá ria de 17 de no vem bro é de
novo tipo, e, in con tes ta vel men te, de re per cus são mun di al. Inte res sa a to -
dos os po vos, e, par ti cu lar men te, ao pro le ta ri a do de todo o mun do. A
ela se po de ria com pa rar a gran de Re vo lu ção Fran ce sa, a luta do sé cu lo
XVIII, da bur gue sia, que li qui dou o fe u da lis mo e abriu pers pec ti vas
para o de sen vol vi men to eco nô mi co ca pi ta lis ta da na ção fran ce sa.

Sa be mos to dos da re per cus são uni ver sal que teve a Re vo lu ção 
Fran ce sa no sé cu lo XVIII e no de cor rer de todo o sé cu lo XIX. Os pa -
tri o tas de cla ra vam-se pos su i do res, mes mo na que la épo ca, de duas pá tri as.
To dos os ho mens pro gres sis tas, to dos os pa tri o tas sin ce ros, além da
pró pria pá tria em que nas ce ram, ad mi ra vam e se gui am, com aten ção, o
des do brar da luta do povo fran cês con tra o re gi me fe u dal em que mu i tos
de les ve ge ta vam.

Só à Re vo lu ção Fran ce sa po de re mos, em par te, tal vez, com -
pa rar o eco pro du zi do pela re vo lu ção pro le tá ria do sé cu lo XX, ini ci a da a 
7 de no vem bro de 1917.

O pro le ta ri a do do mun do in te i ro está ci en te de que na Rús sia, 
de po is da car ni fi ci na da Pri me i ra Gu er ra Mun di al, nas ceu, re al men te,
um novo mun do.

Ao ana li sar os acon te ci men tos, ao com pa rar as duas re vo lu -
ções, ao es tu dar mais pro fun da men te a sig ni fi ca ção da gran de re vo lu ção 
pro le tá ria do sé cu lo XX, de ve mos con cor dar em que esta é bem di fe -
ren te de to das as ou tras gran des re vo lu ções, que, ao con trá rio, nada
mais fi ze ram se não subs ti tu ir uns gru pos de ex plo ra do res por ou tros;
pas sa ram, por exem plo, do re gi me es cra va gis ta para o fe u dal.

Mes mo em nos sa pá tria, sa be mos o que foi a abo li ção da es cra -
va tu ra sem a re for ma agrá ria, sem a en tre ga de ter ras às gran des mas sas
ne gras. Ne gros es cra vos pas sa ram a ser vos da gle ba.

As lu tas con tra a ser vi dão fe u dal le va ram à re vo lu ção bur gue sa. 
Dela, po rém, ori gi nou-se um re gi me em que no vos gru pos pas sa ram a
ex plo rar as gran des mas sas tra ba lha do ras.
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A re vo lu ção so vié ti ca do pro le ta ri a do do sé cu lo XX é, ao
con trá rio, re vo lu ção bem di fe ren te, por que le vou à li qui da ção to tal,
com ple ta, ab so lu ta de toda ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem.

Esta é a sig ni fi ca ção ma i or da re vo lu ção so ci a lis ta, de gran de
im por tân cia para o pro le ta ri a do e para to dos aque les que de se jam, de
fato, uma so ci e da de di fe ren te da em que es ta mos vi ven do, isto é, em
que im pe ra a ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem.

Já os gran des so ci a lis tas fran ce ses Sa int-Si mon e Four ni er, no
sé cu lo XIX, se de i xa ram le var pela ilu são – prin ci pal men te Sa int-Si mon
– de que a Re vo lu ção Fran ce sa tra ria uma so ci e da de nova, que se ria de
jus ti ça so ci al. Infe liz men te, a Re vo lu ção Fran ce sa trou xe o ca pi ta lis mo
com to dos os seus ma les. Isto não quer di zer que des co nhe ce mos os
seus la dos po si ti vos.

O ca pi ta lis mo, no sé cu lo XVIII e prin cí pi os do sé cu lo XIX,
in con tes ta vel men te, foi a gran de arma que per mi tiu o pro gres so da hu -
ma ni da de, mas por meio ain da da ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem,
da so ci e da de di vi di da em clas ses, isto é, da gran de ma i o ria que tra ba lha
e tudo pro duz para a mi no ria, se nho ra dos me i os de pro du ção e que
vive à cus ta des sa ma i o ria.

A re vo lu ção pro le tá ria do sé cu lo XX, como dis se, ao con trá -
rio das ou tras, ex tin guiu a ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem, e a so ci e -
da de di vi di da em clas ses, subs ti tu in do-a por ou tra em que só exis te de
fato uma clas se que re ú ne em suas mãos to dos os me i os de pro du ção.

A re vo lu ção de ou tu bro de 1917 deu o pri me i ro pas so na li qui -
da ção com ple ta de to das as clas ses para que nin guém pu des se vi ver da
ex plo ra ção do tra ba lho alhe io. Além dis so, cri ou a so ci e da de so ci a lis ta
em  que hoje já vive boa par te da hu ma ni da de.

Eis por que se vol tam para a União So vié ti ca to dos os que se
sen tem opri mi dos na so ci e da de atu al, to dos os que sen tem a ex plo ra ção 
ca pi ta lis ta, to dos os que de se jam uma hu ma ni da de re al men te li vre da
opres são e da ex plo ra ção.

Sr. Pre si den te, para os po vos co lo ni a is e se mi co lo ni a is, além
des te sig ni fi ca do mais am plo, tem a re vo lu ção pro le tá ria  de 1917 uma
das ma i o res im por tân ci as po lí ti cas.
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Na Rús sia tza ris ta vi vi am po vos es cra vi za dos pe las clas ses do -
mi nan tes.

Com a re vo lu ção pro le tá ria, es ses po vos con se gui ram sua in -
de pen dên cia na ci o nal e pu de ram de sen vol ver sua cul tu ra, usar seus idi o mas 
pro i bi dos e pra ti car suas re li giões per se gui das, por que, como o Se na do
sabe, a re li gião do es ta do tza ris ta era a re li gião or to do xa.

Ao con trá rio do que afir mam os ma nía cos ca lu ni a do res do
co mu nis mo, foi jus ta men te a re vo lu ção de 7 de no vem bro que trou xe
para os po vos da gran de Rús sia li ber da de de cons ciên cia.

Os ca tó li cos da Po lô nia, as sim como os ma o me ta nos e os
ju de us, fi ca ram li vres da opres são e cada qual pôde pra ti car sua re li gião.

Enfim, Sr. Pre si den te, to dos os que de se jam o pro gres so da
hu ma ni da de, to dos os que sen tem que vi ve mos numa épo ca pré-his tó ri ca
da hu ma ni da de –  por que a épo ca em que vi ve mos de ex plo ra ção do
ho mem pelo ho mem não de i xa de es tar aquém da his tó ria – sa bem que,
como no di zer de Engels, com a  re vo lu ção de ou tu bro de mos con si de -
rá vel pas so à fren te, ini ci an do uma épo ca nova, um mun do novo para a
hu ma ni da de in te i ra.

Sr. Pre si den te, va mos en con trar jus ta men te os exem plos de
emu la ção so ci a lis ta, de real li ber da de da pes soa hu ma na, nes ta so ci e da de 
nova, li vre da ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem. É cla ro, com pre en sí vel,
que nós, que vi ve mos no mun do ca pi ta lis ta, te nha mos, de iní cio, di fi cul -
da de para en ten der como seja pos sí vel o pro gres so, o tra ba lho, sem o
in cen ti vo do lu cro, como tan tos di zem.

No en tan to, é na so ci e da de so ci a lis ta, pre ci sa men te onde não
exis te o in cen ti vo ime di a to do lu cro, que se fa zem sen tir os ma i o res
exem plos de ati vi da de no tra ba lho, de se jo de pro gres so e luta pelo de -
sen vol vi men to eco nô mi co da pá tria.

Aliás, ain da ago ra, em ple na cam pa nha que nos so par ti do teve 
oca sião de fa zer, na bus ca de re cur sos in dis pen sá ve is à cri a ção em nos sa 
ter ra de uma im pren sa li vre, sen ti mos o quan to a emu la ção so ci a lis ta, a
luta por um ide al é ca paz de mo bi li zar gran des mas sas. Ope rá ri os, cam -
po ne ses, as pes so as mais po bres de ram as mais co mo ve do ras de mons -
tra ções de com pre en são pela exis tên cia de uma im pren sa re al men te
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po pu lar, e des fi ze ram-se mu i tas ve zes, para con se guir tal ob je ti vo, de re -
cur sos in dis pen sá ve is à sua sub sis tên cia.

Trou xe, Sr. Pre si den te, este exem plo prá ti co para exi bi-lo aos
olhos do nos so povo. É com pre en sí vel e vi sí vel as sim para to dos os bra -
si le i ros o va lor da emu la ção so ci a lis ta na gran de pá tria do pro le ta ri a do.

Ana li san do as cir cuns tân ci as ime di a tas da re vo lu ção rus sa,
acom pa nhan do a evo lu ção do pro gres so so ci al, de ve mos, pre li mi nar -
men te, as si na lar a di vi são dos gran des la ti fún di os da aris to cra cia rus sa,
que, pe los pri me i ros de cre tos as si na dos por Le ni ne, em 1917, eram dis -
tri bu í dos pelo povo.

Abri ram-se, as sim, pers pec ti vas eco nô mi cas para o pro gres so
efe ti vo do país, dan do mar gem à li ber ta ção com ple ta dos po vos opri mi dos
e à prá ti ca da ver da de i ra de mo cra cia.

A na ção so vié ti ca, em se gui da, foi ata ca da pela re a ção mun di al, 
pe los tra i do res na ci o na is, que tudo fi ze ram para der ru bar o co mu nis mo
e con se guir a vol ta a uma so ci e da de re a ci o ná ria, com a ele va ção no va -
men te ao po der de uma clas se que de mons tra ra in ca pa ci da de para re sol ver
os pro ble mas mais ur gen tes do povo rus so.

Foi a ne ces si da de da de fe sa do Esta do so vié ti co, do novo es -
ta do que sur gia com a Re vo lu ção So ci a lis ta, que de ter mi nou, sem dú vi da,
um go ver no de for ça. O co mu nis mo, ao ser ina u gu ra do, na União So -
vié ti ca, com o pri me i ro pas so da re vo lu ção de 1917, foi de tal ma ne i ra
ata ca do por seus ad ver sá ri os e agen tes dos ini mi gos ex te ri o res que, para
se de fen der, teve, sem dú vi da, de cri ar um go ver no for te, acu sa do, até
hoje, de ser a “mais vi o len ta di ta du ra”. Como, po rém, de fen der uma
pá tria ata ca da por 14 na ções, como o foi a gran de pá tria so ci a lis ta no
iní cio, jus ta men te, de uma nova era, quan do o povo se li ber ta va de uma
opres são se cu lar – sem um go ver no ca paz, re al men te, de mo bi li zar
to das as for ças da na ção e con se guir os re cur sos in dis pen sá ve is para
pro te ger a no vel so ci e da de?

Ime di a ta men te após a vi tó ria so bre os ad ver sá ri os, o gran de
di ri gen te da na ção so vié ti ca, o in tér pre te má xi mo do mar xis mo, o gran de
ci en tis ta con ti nu a dor da obra teó ri ca de Marx e de Engels – re fi ro-me
ao gran de tá ti co da re vo lu ção que foi Le ni ne –, sou be com pre en der
ime di a ta men te a ne ces si da de de uma nova po lí ti ca eco nô mi ca (NEP),
abrin do pers pec ti va para o li vre de sen vol vi men to da eco no mia na ci o nal.
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A eco no mia rus sa so fre ra ter ri vel men te com a guer ra im pe ri a -
lis ta e com o ata que de qua tor ze na ções ao jo vem Esta do so vié ti co, ba i -
xan do con si de ra vel men te do ní vel apre sen ta do em 1913 e 1914. Com a
nova po lí ti ca eco nô mi ca foi pos sí vel de sen vol ver a eco no mia na ci o nal e
che gar ao ano de 1929, já sob a he ge mo nia e di re ção do pro le ta ri a do,
mar chan do para a li qui da ção de fi ni ti va das clas ses, para o fim da ex plo -
ra ção do ho mem pelo ho mem. Foi as sim que os po vos uni dos sob o
go ver no so vié ti co che ga ram ao ano fa tí di co de 1929, fa tí di co para to dos 
os po vos, por que o ca pi ta lis mo que já con se gui ra sair da gran de cri se de
1914-1918 e da de pres são con se qüen te, al can çan do um sur to re la ti vo,
en tra ra no va men te em cri se, que, aliás, aba lou todo o mun do. Essa cri se
ge ral do ca pi ta lis mo, que teve iní cio em 1929, ain da hoje faz sen tir suas
con se qüên ci as no mun do in te i ro, par ti cu lar men te em nos sa ter ra.

Foi nes sa épo ca, Sr. Pre si den te, que a so ci e da de so ci a lis ta,
com o go ver no en tre gue re al men te ao pro le ta ri a do, sou be pre ver e com -
pre en der o des do brar dos acon te ci men tos, para le var os po vos so vié ti cos
a um es for ço gi gan tes co pela in dus tri a li za ção do país, a fim de evi tar
mal ma i or, que se ria a bru ta li da de da do mi na ção da pá tria pela re la ção
im pe ri a lis ta no que ti nha de mais cru el, ma ni fes ta da, pou cos anos de po is,
na Ale ma nha na zis ta.

Em 1929, a União So vié ti ca lan ça va-se à cons tru ção dos pla -
nos qüin qüe na is de in dus tri a li za ção do país. Sem dú vi da, Sr. Pre si den te,
o pro ces so de in dus tri a li za ção da Rús sia não foi fá cil. Fo ram anos ru des
e di fí ce is aque les para o povo so vié ti co. Mas Sta lin sa bia que con ta va
com a con fi an ça de seus con ci da dãos, para di zer-lhes, como o fez em
1928, que, se den tro de 10 anos não pos su ís se o país uma in dús tria à
al tu ra das me lho res e ma i o res do mun do, se ria es ma ga do pela re a ção
im pe ri a lis ta.

Sta lin pa re cia adi vi nhar, Sr. Pre si den te, o ata que na zis ta de
1941.

Sem dú vi da, a cons tru ção do so ci a lis mo foi rude. Dela tive a
sor te de par ti ci par, de al gu ma for ma, e pude, en tão, acom pa nhar de per to 
e co nhe cer a luta e o so fri men to – mas so fri men to cons ci en te e pa tri o ta
– do povo rus so, que sa bia es tar for jan do ar mas para de fen der a pá tria e 
evi tar o gran de mal, que se ria o re tro ces so, o pre do mí nio da re a ção, a
co lo ni za ção com ple ta do país.
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Foi por meio da re a li za ção dos pla nos qüin qüe na is que a
União So vié ti ca pas sou ra pi da men te de um dos pa í ses mais atra sa dos da
Eu ro pa ao gran de país so ci a lis ta, ar ma do e em con di ções de pres tar ao
mun do o gran de ser vi ço que pres tou, na luta con tra o na zis mo.

La men to, Sr. Pre si den te, que o Se na do te nha de ou vir por
tan to tem po mi nhas pa la vras, mas o as sun to é tão in te res san te, por de -
ma is im por tan te para o nos so povo e, em par ti cu lar, para o pro le ta ri a do, 
que me per mi to ler al gu mas pa la vras de Le ni ne a res pe i to do que era a
Rús sia tza ris ta de 1913, para que as sim se pos sa ve ri fi car o que foi o
avan ço, e as con se qüên ci as des sa nova so ci e da de, que con se guiu li qui dar 
a ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem, de modo a trans for mar essa Rús -
sia mi se rá vel, der ro ta da pelo Ja pão de 1904, na que la épo ca bem di fe ren -
te do Ja pão de 1939 e 1941, que teve a au dá cia de ata car os Esta dos
Uni dos, essa Rús sia que fora der ro ta da pe los exér ci tos do ka i ser na guer ra 
de 1918, essa Rús sia go ver na da por uma clas se de ca den te que ex plo ra va
o povo, que era in ca paz de re sol ver seus pro ble mas mais ime di a tos, na
gran de na ção dos dias de hoje.

Sr. Pre si den te, len do as pa la vras de Le ni ne da que la épo ca, dos 
anos de 1913 e 1914, de ve mos me di tar so bre a nos sa pró pria si tu a ção,
so bre o quan to são pró xi mas as re a li da des do Bra sil de hoje com a Rús -
sia de 1913 e 1914.

Apro ve i to al gu mas pá gi nas do re la tó rio de Mo lo tov do 18º
Con gres so do Par ti do Co mu nis ta da URSS, li das em 14 de mar ço de
1939, an tes da guer ra.

Di zia ele:

“Re cor dai o que já es cre via Lenine, em 1913, em ar ti go
pu bli ca do no Prav da de en tão, in ti tu la do: ‘Como au men tar o
vo lu me de con su mo por ha bi tan te na Rús sia’. Fus ti gan do os
plu mi ti vos mer ce ná ri os da im pren sa bur gue sa, di zia Lenine:

A Rús sia con ti nua sen do um país in cri vel men te, ina u di -
ta men te atra sa do, mi se rá vel e semi-sel va gem, dis pon do quan to
a me i os mo der nos de pro du ção qua tro ve zes me nos que a
Ingla ter ra, cin co ve zes me nos que a Ale ma nha, dez ve zes
me nos que a Amé ri ca do Nor te.”
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Assi na lan do esse fato, Le nine ful mi na va os ca pi ta lis tas e se -
nho res de ter ra que se en con tra vam no po der, na Rús sia, por que “com
sua opres são con de nam cin co sex tas par tes da po pu la ção à mi sé ria, e
todo o país ao es tan ca men to e à de com po si ção”.

Le nine re tor nou re pe ti da men te a essa ques tão. Na que le mes -
mo ano de 1913, em ar ti go in ti tu la do “O fer ro no lar cam po nês”, com -
pa ra va a Rús sia da que la épo ca com a Hun gria. Ci ta va fa tos com pro ba tó -
ri os so bre a eco no mia da Hun gria, onde tam bém se en con tra vam no
po der, da mes ma ma ne i ra que na Rús sia, os se nho res de ter ras, re a ci o -
ná ri os. Lenine es ta be le ceu en tão o se guin te: en tre 2,8 mi lhões de ex plo -
ra ções cam po ne ses da Hun gria, são de 2,5 mi lhões os em que “pre do -
mi nam, in dis cu ti vel men te, os ara dos de madeira, os ras ti lhos com den -
tes de ma de i ra, e, na qua se me ta de das ex plo ra ções, os car ros com eixo
de ma de i ra”.

São os nos sos car ros de boi.
(Con ti nu an do a ler):

“Lenine acres cen ta va: ‘A mi sé ria, o ca rá ter pri mi ti vo e o
aban do no da enor me ma i o ria de nos sas ex plo ra ções cam po -
nesas são in com pa ra vel men te ma i o res ain da que na Hun gria’.

E as sim era em re a li da de.
A que ní vel se en con tra va en tão a in dús tria na Rús sia?
A mé dia da pro du ção de ener gia elé tri ca era, por ha bi -

tan te, em 1913, 17 ve zes me nor do que nos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca e cin co ve zes me nor do que na Ale ma nha.

A fun di ção de fer ro, por ha bi tan te, era, em 1913, 11 ve -
zes me nos do que nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, oito ve -
zes me nor do que na Ingla ter ra, oito ve zes me nor do que na
Fran ça.

A fun di ção de aço, por ha bi tan te, era, em 1913, 11 ve zes 
me nor do que nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, oito ve zes
me nor do que na Ale ma nha, seis ve zes me nor do que na
Ingla ter ra e qua tro ve zes me nor do que na Fran ça.

A ex tra ção do car vão de pe dra e li nhi to (cal cu la do em
car vão de pe dra), por ha bi tan te, era, em 1913, em nos so País,
26 ve zes me nor do que na Amé ri ca do Nor te, 31 ve zes me nor
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do que na Ingla ter ra, 15 ve zes me nor do que na Ale ma nha e 5 
ve zes me nor do que na Fran ça.

Este era o ba i xo ní vel em que se en con tra va a Rús sia an -
tes da re vo lu ção. Os se nho res da ter ra e ca pi ta lis tas no po der
man ti nham en ca de a das, va len do-se do cza ris mo, as po de ro sas 
for ças de nos so povo, sem per mi tir-lhe cam po de ação.

Me re ce aten ção es pe ci al o fato de que a Rús sia, en tão,
não só não al can ça va os pa í ses ca pi ta lis tas mais de sen vol vi -
dos, como pelo con trá rio se atra sa va cada vez mais quan to à
uma sé rie de ra mos in dus tri a is mais im por tan tes.

Eis aqui al gu mas ci fras so bre a fun di ção de fer ro du ran -
te 1900 e 1913.

Em 1900, a mé dia da fun di ção de fer ro, por ha bi tan tes,
na Rús sia cza ris ta, foi oito ve zes in fe ri or à dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, e, em 1913, já 11 ve zes. Em com pa ra ção
com a Ale ma nha, a fun di ção de fer ro na Rús sia, em 1900, era
seis ve zes in fe ri or, apro xi ma da men te, e, em 1913, já oito ve -
zes. Em com pa ra ção com a Fran ça, em 1900, era in fe ri or em
três ve zes, e, em 1913, já in fe ri or em qua tro ve zes.”

Cito es tes nú me ros, Sr. Pre si den te, por que é o que se pas sa
em nos sa pá tria e po de mos cha mar – e já te nho in sis ti do – de atra so
pro gres si vo. Em vez de avançar, nossa economia fica cada vez mais para 
trás em com pa ra ção com a da que les po vos que avan çam e pro gri dem.

(Con ti nu an do a le i tu ra):

“O mes mo su ce dia em re la ção ao aço.
Com pre en de-se por que Le nine fa lou en tão, com alar me

e in dig na ção, no pri me i ro dos ar ti gos aci ma men ci o na dos do
‘atra so pro gres si vo da Rús sia’, de que ‘nos atra sa mos cada vez 
mais’.

Eis aqui por que, já em vés pe ras da Re vo lu ção de Ou tu -
bro, quan do a Rús sia fi cou com ple ta men te ar ru i na da pela
guer ra im pe ri a lis ta, no ar ti go ‘A ca tás tro fe que nos ame a ça e
como com ba tê-la’, Le nine apre sen tou o pro ble ma em toda a
sua mag ni tu de.
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A guer ra pro vo cou uma cri se tão enor me, pôs em tal ten -
são as for ças ma te ri a is e mo ra is do povo, as ses tou gol pes tão sé -
ri os a toda a or ga ni za ção so ci al con tem po râ nea, que a hu ma ni -
da de se en con tra ante a al ter na ti va de pe re cer ou en tre gar seus
des ti nos em mãos da clas se mais re vo lu ci o ná ria, para pas sar mais 
rá pi da e ra di cal men te a um mé to do de pro du ção su pe ri or.

Em vir tu de de uma sé rie de ra zões his tó ri cas, um ma i or
atra so da Rús sia, as di fi cul da des pe cu li a res da guer ra para ela, a
ex tre ma pu tre fa ção do tza ris mo, a gran de vi ta li da de das tra di -
ções do ano de 1905, a Re vo lu ção es ta lou na Rús sia, an tes que
em ou tros pa í ses. A re vo lu ção fez com que, em pou cos me ses,
a Rús sia al can ças se, por seu re gi me po lí ti co, os pa í ses avan ça dos.

Mas, isto é pou co. A guer ra é ine xo rá vel e co lo ca o pro -
ble ma com im pla cá vel agu de za: ‘pe re cer ou al can çar e so bre -
pas sar os pa í ses avan ça dos tam bém no sen ti do eco nô mi co.’

Le nine apre sen tou o pro ble ma de for ma de ci si va: ‘pa re -
cer ou al can çar e ul tra pas sar os pa í ses avan ça dos tam bém no
sen ti do eco nô mi co.’

Como ve des, o pro ble ma apre sen ta do pe los bol che vi -
ques não era pe que no, nem fácil, mas os bol che vi ques não se
de i xa ram do mi nar pe las di fi cul da des. Uma vez no po der, o
Par ti do bol che vi que em pe nhou-se na so lu ção des se pro ble ma 
com o ma i or en tu si as mo. Até ago ra já se fez não pou co. Em
lu gar do atra so ig no mi no so com re la ção aos de ma is pa í ses,
que tí nha mos an tes da Re vo lu ção, a União So vié ti ca ele va
com êxi to, ano após ano, o ní vel do in cre men to de sua in dús -
tria ao ní vel dos pa í ses ca pi ta lis tas mais de sen vol vi dos. A Re -
vo lu ção bol che vi que sal vou a Rús sia de seu ver go nho so atra so
fren te a ou tros pa í ses. Ele vou nos sa in dús tria a um alto ní vel.
Mas o pro ble ma ain da não está re sol vi do. De ve mos re co nhe cer
que tam bém ago ra con ti nu a mos atrás, no sen ti do eco nô mi co, 
mas não que re mos, nem va mos con for mar-nos com isso.”
Quer di zer, Sr. Pre si den te, que a von ta de de re al men te ven cer, 

a fir me von ta de de al can çar a in dús tria bá si ca para a de fe sa da pá tria
so ci a lis ta, foi o gran de es tí mu lo, a gran de for ça que le vou os po vos so vié ti -
cos a sa cri fí ci os de toda a or dem na cons tru ção dos pla nos qüin qüe na is.
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A ver da de é que em tre ze anos – qua tro anos do pri me i ro pla -
no qüin qüe nal, cin co anos do se gun do e qua tro anos do ter ce i ro – a
Rús sia, de 1929 a 1941, con se guiu tor nar-se uma das ma i o res po tên ci as
in dus tri a is do mun do com a for ça de que dis pu nha, con se guin do, re al -
men te, ser a for ça prin ci pal no es ma ga men to da bes ta-fera na zis ta e na
vi tó ria dos po vos aman tes da paz e da de mo cra cia no mun do in te i ro.

Nes se sen ti do, de se jo sim ples men te ler al gu mas pa la vras de
Sta lin no seu dis cur so aos ele i to res, em fe ve re i ro des te ano, no qual
mos tra o que foi esse pro gres so:

“De que pos si bi li da des ma te ri a is dis pu nha nos so País
nas vés pe ras da se gun da guer ra mun di al?

Para aju dar a res pon der a esta per gun tar te rei de tra zer
aqui um bre ve in for me so bre as ati vi da des do Par ti do Co mu -
nis ta na es fe ra da pre pa ra ção de nos so País para a de fe sa ati va.

Se to mar mos os da dos de 1940 – vés pe ra da se gun da
guer ra mun di al – e os com pa rar mos com os re la ti vos a 1913
– vés pe ra da pri me i ra guer ra mun di al – te re mos ob ti do o se -
guin te qua dro: No de cur so de 1913, em nos so País, fo ram
pro du zi das 4.220.000 to ne la das de fer ro e 4.230.000 to ne la das 
de aço; ex tra í das 29.000.000 de to ne la das de car vão e
9.000.000 de to ne la das de pe tró leo; fo ram co lhi das
21.200.000 to ne la das de ce re a is e 740.000 to ne la das de al go -
dão bru to. Estas as pos si bi li da des ma te ri a is de nos so País ao
en trar na pri me i ra guer ra mun di al. Esta a base eco nô mi ca da
ve lha Rús sia, que po dia ser uti li za da para sus ten tar a guer ra.

No que se re fe re a 1940, pro du zi ram-se em nos so País
15 mi lhões de to ne la das de fer ro, isto é, qua se qua tro ve zes
mais que em 1913; 18.300.000 to ne la das de aço, ou seja,
quatro ve zes e meia mais que em 1913; ex tra í ram-se 166 mi -
lhões de to ne la das de car vão, ou seja, cinco ve zes e meia mais 
que em 1913; 31.000.000 de to ne la das de pe tró leo, ou seja, 3
ve zes e meia mais que em 1913; fo ram co lhi das 38.300.000
to ne la das de ce re a is, ou seja, de zes se te mi lhões de to ne la das
mais que em 1913; e 2.700.000 de al go dão bru to, isto é, três
ve zes e meia mais que em 1913.
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Estas as pos si bi li da des ma te ri a is do nos so País ao en trar
na Se gun da Guer ra Mun di al. Esta é a base eco nô mi ca da
União So vié ti ca que po dia ser uti li za da para sus ten tar a guer ra.

Como se vê, a di fe ren ça é co los sal. Tal cres ci men to sem
pre ce den tes da pro du ção não pode ser con si de ra do como um 
cres ci men to sim ples e co mum do País, do atra so ao pro gres so. 
Tra ta-se de um sal to com a aju da do qual nos sa pá tria se
trans for mou de país atra sa do em país avan ça do, de país agrá rio 
em país in dus tri al. Esta trans for ma ção his tó ri ca foi re a li za da
no de cur so de três pla nos qüin qüe na is ini ci a dos em 1928, a
par tir do pri me i ro ano de apli ca ção do pri me i ro pla no qüin -
qüe nal. Até aque la data, ti ve mos que nos ocu par da res ta u ra ção  
da in dús tria des tru í da e cu i dar das fe ri das ca u sa das pela pri -
me i ra guer ra mun di al e pela guer ra ci vil.”

A ver da de é, Se nho res, que a União So vié ti ca é hoje o ma i or
es te io mun di al na luta pela paz.

A re cons tru ção na Rús sia faz-se ra pi da men te pela re con ver -
são in dus tri al. Ao con trá rio do que se pas sa nos pa í ses ca pi ta lis tas, ela é
ali fe i ta sem ma i o res so fri men tos para o povo. Inver sa men te ao que
acon te ce em ou tros pa í ses, a União So vié ti ca, por sua nova for ma so ci al
de pro du ção, re a li za a re con ver são e sem ba i xa do ní vel da pro du ção,
co i sa que se não dá nem mes mo nos Esta dos Uni dos, onde o nú me ro
dos sem tra ba lho, nos dias que cor rem é, se gun do do cu men tos ofi ci a is,
de mais de três mi lhões e onde a pro du ção in dus tri al ba i xou con si de ra -
vel men te, indo a ní ve is mu i to in fe ri o res àque les de du ran te a guer ra.

E ocor re en tão que, aque la par te mais re a ci o ná ria do ca pi tal fi -
nan ce i ro, fren te à cri se, im po ten te para re sol ver seus pro ble mas, bus ca-lhes
a so lu ção em no vas guer ras, nas lu tas pela opres são, cada vez ma i or, de to -
das as na ções e pela ex plo ra ção cres cen te dos po vos mais atra sa dos.

A União So vié ti ca, jus ta men te pela sua for ma so ci a lis ta de
vida, não ne ces si ta de mer ca dos para sua pro du ção, e ain da me nos de
uma sa í da guer re i ra para ope rar a re con ver são, que se faz, aliás, pa ci fi ca -
men te, e com a ga ran tia de ní vel de vida cres cen te para a gran de mas sa
de sua po pu la ção, como já dis se.
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A União So vié ti ca, ao con trá rio da que les pa í ses mais re a ci o -
ná ri os e im pe ri a lis tas que pro cu ram pre do mi nar so bre as ou tras na ções,
como é o caso da Ingla ter ra e dos Esta dos Uni dos, cons ti tui por uma
ra zão ob je ti va – não por sen ti men ta lis mo – o es te io má xi mo da paz. Ela 
luta pela paz, de se ja a paz, quer a paz, por que a paz é o pro gres so do
país, e é re al men te a cura in dis pen sá vel a to das aque las ter rí ve is fe ri das de i -
xa das pela guer ra, onde de zes se is mi lhões de se res hu ma nos fo ram sa cri -
fi ca dos na luta con tra o na zis mo. A União So vié ti ca so freu o que ne -
nhum povo so freu, nem mes mo o povo in glês, ou o dos Esta dos Uni dos
na luta con tra o na zis mo.

O que a União So vié ti ca de se ja, por tan to, é paz para de sen -
vol vi men to da so ci e da de so ci a lis ta, ao con trá rio dos ele men tos re a ci o -
ná ri os do ca pi tal fi nan ce i ro, que se mos tra ram im po ten tes para re sol ver
o pro ble ma in ter no, in ca pa zes de fa ze rem a re con ver são in dus tri al, sem
o sa cri fí cio ain da ma i or das mas sas tra ba lha do ras, isto é, da que les que se 
imo la ram du ran te a guer ra, dos que fo ram sol da dos e ao vol ta rem para a 
pá tria não en con tra ram nem tra ba lho nem pão para co mer. Por isso,
es ses se nho res querem a guer ra, por que só na guer ra vêem a re so lu ção
de seus pro ble mas.

A União So vié ti ca luta ener gi ca men te pela paz, pela har mo nia 
de to dos os po vos, pela de mo cra cia do mun do in te i ro, pelo pro gres so
so ci al, e por uma so ci e da de nova, em que o in di ví duo es te ja li vre da
ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem.

Sr. Pre si den te, é por isso que ve mos a gran de im por tân cia que 
têm para nos so povo, para o pro gres so de nos sa pá tria, as re la ções di plo -
má ti cas, co mer ci a is e cul tu rais, com o gran de povo so vié ti co.

Em abril do ano pas sa do, o Go ver no de en tão res ta be le ceu,
ou me lhor, es ta be le ceu, re la ções com a União So vié ti ca. Foi, sem dú vi -
da, ato de gran de im por tân cia his tó ri ca. Pos te ri or men te, es sas re la ções fo -
ram le va das re al men te à prá ti ca, fo ram tro ca dos em ba i xa do res; mas, in -
fe liz men te, as re la ções en tre o Bra sil e a União So vié ti ca, até os dias de
hoje; são di fi cul ta das. O Bra sil é país onde o em ba i xa dor de uma na ção
ami ga, onde um povo com o qual te mos re la ções di plo má ti cas é
insultado (em ba i xa do res e na ção) pe los jor na is do Go ver no, con for me
se vê fre qüen te men te em ar ti gos da A No i te, da A Ma nhã e ou tros. O rá -
dio do Go ver no, até há pou cas se ma nas atrás, sob a di re ção do Se nhor
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Fon te nel le, fa zia cam pa nha sis te má ti ca con tra a União So vié ti ca, con tra
o em ba i xa dor soviético na nos sa pátria. Entre tan to, Sr. Pre si den te, para
um pa tri o ta que não quer se não o pro gres so da sua pá tria, bas ta uma
aná li se per fun tó ria das re la ções com a gran de nação soviética para com -
pre en der a im por tân cia de las.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª per mi te um apar te?

SR. CARLOS PRESTES – Com todo o pra zer.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª de cla rou ago ra que as em ba i xa das
das na ções es tran ge i ras e os em ba i xa do res de vem ser res pe i ta dos, nas
na ções onde são se di a das.

SR. CARLOS PRESTES – Pelo Go ver no.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª fa lou no Go ver no e em todos os ór -
gãos que per ten cem ao Go ver no.

SR. CARLOS PRESTES – Pelo me nos por prin cí pio.

Sr. Ivo d’Aquino – Qu e ro que fi que bem acen tu a da a opi nião de V. 
Exª por que essa opi nião não se deve re fe rir ape nas a de ter mi na do Emba i -
xa dor ou Emba i xa da e sim a to das as que aqui são acre di ta das ou se di a das.

SR. CARLOS PRESTES – Re fe ri-me aos jor na is e ao rá dio
do Go ver no por que vi ve mos numa de mo cra cia e jul go que um jor nal
como, por exem plo, o Bra sil Por tu gal,  qual quer que seja a crí ti ca de sua
par te, ela é inó cua.

Sr. Ivo d’Aquino – Con cor do com a opi nião de V. Exª. Por isso
mes mo, que ro acen tu ar que to dos os re pre sen tan tes das na ções es tran ge i ras 
no Bra sil têm que ser res pe i ta dos pe los ór gãos da opi nião pú bli ca.

SR. CARLOS PRESTES – O que diz um jor nal como Bra sil
Por tu gal não tem im por tân cia, nem sig ni fi ca ção al gu ma. Os in sul tos de
sua par te são, às vezes, os me lho res elo gi os. Eu mes mo já tive a hon ra
de ser in sul ta do por esse jor nal e agra de ci, por que de les não de se jo elo gi os. 
Acho es tra nho, isto sim, que um governo, que tem re la ções di plo má ti cas
com de ter mi na do país, ad mi ta que seus jor na is, que são jor na is do
go ver no, ve i cu lem in sul tos a ele di ri gi dos. Gra ças à de mo cra cia de que
hoje des fru ta mos em nos sa pátria, es sas ati vi da de que até há uma se ma na
era exer ci ta con tra a União So vié ti ca foi eli mi na da ul ti ma men te. O
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governo tem im pe di do, re al men te, que se con ti nue a prá ti ca do Sr. Fon -
te nel le, o qual foi afas ta do da di re ção do rá dio pe las bru ta li da des que
co me teu, por meio das nos sas es ta ções ra di o fô ni cas. Fe liz men te, já ali
não está, pois não po día mos com pre en der que o de i xas sem num car go
des ses. É caso de nos con gra tu lar mos com o governo, por me di da tão
sá bia quan to esta. Mas, além do governo, exis tem for ças que pro cu ram
di fi cul tar a ta re fa de apro xi ma ção das duas na ções. Ora, bas ta-nos ana li -
sar e com pre en der o mapa mun di al para ve ri fi car que dois pa í ses tão
dis tin tos, de pro du ções tão di fe ren tes, po dem se com ple tar. O nos so
café, por exem plo, po de ria ser con su mi do na sua qua se to ta li da de pela
União So vié ti ca, pois é um povo que cres ce, de con tí nuo e con si de ra vel -
men te. Mas não só o nos so café, como os nos sos óle os ve ge ta is, que
são uma gran de ri que za da nos sa eco no mia; as com pras de ma qui na ria
agrí co la em con di ções mais van ta jo sas do que as que fa ze mos em cer tos 
pa í ses im pe ri a lis tas, onde nos pe dem pre ços cada vez mais al tos, em
des pro por ção fla gran te com o que pa gam pela nos sa pró pria pro du ção.

Cha mo a aten ção para es tes fa tos a fim de mos trar como
qual quer bra si le i ro pode es ti mu lar as nos sas re la ções com a União So vié -
ti ca. Mu i tos dos nos sos pro du tos são com pra dos por meio de ou tros pa í -
ses, tais como o café, que ela ad qui re nos Esta dos Uni dos, que o re ce be
de nos so País.

Os cou ros, por exem plo, são ad qui ri dos por meio do Uru guai,
por que é esse país que man tém re la ções co mer ci a is com a União So vié ti ca,
ao pas so que, no Bra sil, ain da não exis tem es sas re la ções. Mas, além dis so, é 
evi den te a im por tân cia das re la ções cul tu ra is com to dos aque les que de se -
jam o pro gres so da hu ma ni da de e a li vre dis cus são de to dos os pro ble mas,
aque les que não te mem a ver da de e que rem co nhe cer a re a li da de.

Nada me lhor do que es ta be le cer, apro xi mar, es ti mu lar es sas
re la ções cul tu ra is, para que te nha mos a ver da de a res pe i to do que se
pas sa na União So vié ti ca, e sa ber mos qual a re sul tan te des sa gran di o sa
ex pe riên cia que está re a li zan do o povo so vié ti co, na cons tru ção de uma
so ci e da de nova, li vre, sem dú vi da, da ex plo ra ção do ho mem pelo ho -
mem. São de im por tân cia má xi ma es sas re la ções cul tu ra is; no en tan to,
ain da são di fi cul ta das pe los que te mem fan tas mas, pe los que, re ce an do a 
ver da de, pre fe rem as men ti ras, as ca lú ni as, as in fâ mi as de um sis te ma de
pro pa gan da or ga ni za do con tra a União So vié ti ca, con tra o pro le ta ri a do
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mun di al, por aque les que que rem de fen der o sta tus quo da ex plo ra ção
cres cen te do ho mem pelo ho mem, con tra uma so ci e da de nova, em que
essa ex plo ra ção es te ja re al men te eli mi na da, e te nha, de fato, de sa pa re ci do.

E a re sis tên cia é cri a da pe los ele men tos mais re a ci o ná ri os do
im pe ri a lis mo, com as bar re i ras opos tas por aque les que não com pre en -
dem a im por tân cia das re la ções co mer ci a is, cul tu ra is e di plo má ti cas en tre
o Bra sil e a Rús sia, e que vêm as sim di fi cul tan do um in ter câm bio que,
no en tan to, se ria de im por tân cia no tá vel.

To dos nós, que co nhe ce mos algo des sa gran de ex pe riên cia e
que de se ja mos o pro gres so do Bra sil, de ve mos pro cu rar o ca mi nho
mais fá cil e me nos do lo ro so para essa evo lu ção so ci al. O mun do avan ça. 
Já vi ve mos na es cra vi dão, já es ti ve mos su je i tos ao fe u da lis mo, hoje vi ve -
mos no ca pi ta lis mo. Mas, a tran si ção do ca pi ta lis mo para o so ci a lis mo é
ine vi tá vel. Essa mar cha ine xo rá vel não de pen de de Marx nem de
Engels, não de pen de dos co mu nis tas nem da von ta de de cada um de
seus ele men tos. A mar cha para o so ci a lis mo é uma fa ta li da de his tó ri ca;
mas, nela, po de mos en con trar o ca mi nho me nos pe no so, ou o mais su a ve,
o qual po de rá ser por nós co nhe ci do, por meio de do cu men tos da gran -
de ex pe riên cia dos po vos so vié ti cos, da que les que já con se gui ram, re al -
men te, tor nar li vre o pro le ta ri a do e que per mi ti ram cri ar a pri me i ra so ci -
e da de sem clas ses, no mun do atu al.

Eram es tas, Sr. Pre si den te, as pa la vras que me sen ti no de ver de 
pro nun ci ar no dia de hoje, pri me i ra gran de data de 7 de no vem bro, de po is
de mi nha ele i ção para esta Casa. Era uma sa tis fa ção, que me achei na
obri ga ção de dar ao meu ele i to ra do, ao pro le ta ri a do bra si le i ro, a to dos
aque les que, em nos sa pá tria, tem gran de, sin ce ra, pro fun da ad mi ra ção
pela União So vié ti ca e pelo seu gran de povo, que, na úl ti ma guer ra, nos
aju dou, re al men te, a li ber tar a hu ma ni da de do na zis mo, do mais bru tal
sis te ma de ex plo ra ção e opres são dos po vos, ha vi do até hoje no mun do.

Estou cer to de que o Se na do há de per do ar a ex ten são des te dis -
cur so bem como as lon gas ci ta ções que me acre di tei no de ver de fa zer e,
em sua sa be do ria, pro cu ra rá tra du zir os sen ti men tos dos bra si le i ros, con -
gra tu lan do-se com os po vos so vié ti cos e o seu go ver no, pela pas sa gem da
gran de data de hoje, que, sen do uma efe mé ri de mun di al, re pre sen ta, sem dú -
vi da, a data na ci o nal má xi ma da União das Re pú bli cas So ci a lis tas So vié ti cas.

(Mu i to bem! Muito bem!)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dis cur so so bre o Re que ri men to nº 10

(Discurso pronunciado na 35ª Sessão do Senado
Federal, Anais do Senado, vol. 2,11-11-46, pp. 101-116.)

 SR. CARLOS PRESTES – Peço a pa la vra.
SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o no bre Se na dor.

SR. CARLOS PRESTES – Sr. Pre si den te, o re que ri men to em 
de ba te é de mi nha au to ria. As pa la vras, que tive oca sião de pro nun ci ar,
nes ta Casa, a res pe i to do even to, a que se re fe re a data de 7 de no vem bro, 
29º ani ver sá rio da re vo lu ção pro le tá ria, da re vo lu ção rus sa, me re ce ram
do nos so no bre co le ga, Se na dor pelo Dis tri to Fe de ral, Sr. Ha mil ton
No gue i ra, re pa ros que fo ram ex ter na dos na úl ti ma ses são des ta Casa.

De se ja ria en cur tar a dis cus são do as sun to e fa lar o me nos
pos sí vel. Sin to-me, po rém, na obri ga ção de es cla re cer al guns pon tos da -
que le meu dis cur so e tam bém na con tin gên cia de fa zer al guns re pa ros
ao pa re cer da Co mis são de Di plo ma cia e Tra ta dos. São, as sim, dois os
as sun tos que me tra zem à tri bu na. La men to ter de pren der por al guns
mi nu tos a aten ção de meus co le gas, nes ta sessão, que já vai tão lon ga.



Re pi to e in sis to no sen ti do do meu dis cur so. Já o de cla rei de
iní cio ao apre sen tar o re que ri men to.

Não vim fa zer pro pa gan da ide o ló gi ca; não vim fa zer pro pa -
gan da de meu par ti do. Se meu dis cur so for lido com a ne ces sá ria aten -
ção e se re ni da de, será fá cil ve ri fi car que pro cu rei sim ples men te exal tar
um acon te ci men to his tó ri co, nas suas ca u sas e con se qüên ci as, em re la ção
ao povo rus so. Por que o acon te ci men to é sem dú vi da no tá vel, cons ti tu in -
do, como tive oca sião de afir mar, tal vez o ma i or do século XX.

Sr. Hamilton Nogueira – Na opinião de V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Na mi nha opi nião e na de quem
es tu dar e ana li sar a His tó ria.

Sr. Aloy sio de Car va lho – O sé cu lo XX ain da não ter mi nou. Tal -
vez fos se mais acer ta do V. Exª di zer da pri me i ra me ta de do sé cu lo.

SR. CARLOS PRESTES – Pelo me nos, até ago ra. Não fa ze -
mos pro fe cia. Como fato his tó ri co, até este mo men to, não te nho co -
nhe ci men to de ou tro ma i or que haja ocor ri do no mun do in te i ro. Re al -
men te, este sé cu lo ain da não ter mi nou. Tal vez ain da haja acon te ci men to 
ma i or. O so ci a lis mo vi to ri o so no mun do in te i ro será cer ta men te acon te -
ci men to ain da ma i or. Mas o que dis se, no meu dis cur so, foi que a 7 de
no vem bro se fez a re vo lu ção so ci a lis ta. Nin guém pode con tes tar que
esta re vo lu ção le vou o povo rus so ao so ci a lis mo, por meio de lu tas e
so fri men tos, com a vi tó ria da União So vié ti ca.

Que a Rús sia, com este mo vi men to, pro gre diu, que de i xou de 
ser aque la Rús sia atra sa da e mi se rá vel de 1917, der ro ta da nas guer ras de
1904 e 1914, para ser a Rús sia dos dias de hoje, ao lado das gran des
na ções como a Ingla ter ra e os Esta dos Uni dos, pe las suas in dús tri as,
pelo seu po de rio, pela sua im por tân cia no ce ná rio mun di al, é fato que
nin guém pode ne gar. A Rús sia, por essa for ça, con se guiu es ma gar um
exér ci to mais for te do que o do Ka i ser de 1914 e o ja po nês de 1904, e
tam bém o exér ci to na zis ta, pre pa ra do pelo que há de mais re a ci o ná rio 
no ca pi tal fi nan ce i ro da Ingla ter ra e dos Esta dos Uni dos, que con tri bu í -
ram para o for ta le ci men to da Ale ma nha na zis ta. Pre pa ra ram Hi tler para
uti li zá-lo como gen dar me da Eu ro pa con tra o proletariado...
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Sr. Hamilton Nogueira – V. Exª nega qualquer influência ou a
participação da Inglaterra e dos Estados Unidos na luta contra o nazismo?
V. Exª nega a influência dessas duas nações na vitória da Rús sia?

SR. CARLOS PRESTES – Não me re fe ri à na ção, re fe ri-me à 
par te re a ci o ná ria do ca pi tal fi nan ce i ro.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exª está di zen do que es sas na ções
for ta le ce ram o na zis mo.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª me per doe. Cada uma das
pa la vras tem de ter mi na do sen ti do. Re fe ri-me aos ele men tos re a ci o ná ri os 
do ca pi tal fi nan ce i ro in glês e ame ri ca no. Eles não re pre sen tam nem a
Ingla ter ra nem os Esta dos Uni dos.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – De ple no acor do.

SR. CARLOS PRESTES – To dos sa be mos que a na ção nor -
te-ame ri ca na é pro fun da men te de mo cra ta; que o povo é antifascista e
con trá rio à guer ra, as sim como os in gle ses.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Com que pra zer ouço, pela pri me i ra
vez, essa de cla ra ção de V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – La men to que as sim seja por que
nela in sis ti con ti nu a da men te. O no bre co le ga não en con tra rá um só dos
meus dis cur sos, nem do cu men to do meu par ti do em que se não faça re -
fe rên cia cla ra, in ci si va, aber ta aos ele men tos mais re a ci o ná ri os do ca pi tal 
fi nan ce i ro in glês e ame ri ca no. Assim, o que dis se nada tem que ver com
os po vos ame ri ca no e bri tâ ni co.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exª está re pe tin do as mi nhas pa la -
vras; foi exa ta men te o que afir mei em meu úl ti mo dis cur so.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª, se qui ser, des co bri rá tam -
bém es sas re fe rên ci as no meu.

Sr. Ferreira de Souza – Aliás, foi desmentido pela própria Rússia,
quando fez o acordo com o nazismo, por intermédio de Molotoff.

SR. CARLOS PRESTES – Esse acor do, na épo ca, não foi
bem com pre en di do; en tre tan to, após a guer ra, todo mun do es cla re ci do
viu a sua im por tân cia, para o pró prio es ma ga men to do na zis mo.
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Sr. Hamilton Nogueira – Mas, no começo da guerra, a Rússia
apoiou o nazismo para imprensar a Polônia.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª sabe que na que le tem po
Cham ber la in go ver na va a Ingla ter ra, o mes mo Cham ber la in que es te ve
em Mu ni que. Não deve ig no rar que Da la di er, que go ver na va a Fran ça,
tam bém lá es te ve. Os que na que le mo men to go ver na vam es ses pa í ses
eu ro pe us es ta vam ao lado de Hi tler, con tra a União So vié ti ca. Antes de
ini ci a da a guer ra, Sta lin usou ex pres são mu i to cla ra. Já isso em 1939,
me ses an tes, por tan to, de agos to do mes mo ano, quan do foi fe i to o pac to.

“Não es ta mos dis pos tos a ti rar cas ta nhas do fogo para os
ou tros”, di zia Sta lin em prin cí pi os de 1939. E o que eles de se ja vam era
jus ta men te isto. E o pac to com a Ale ma nha foi a úni ca ma ne i ra tá ti ca de 
agir, foi a úni ca ma ne i ra da União So vié ti ca evi tar, na que le mo men to,
um ata que na zis ta com o apo io dos im pe ri a lis tas con tra sua fron te i ra.
Por que, na ver da de, era jus ta men te aqui lo que di zia Sta lin e que de se ja vam
os ele men tos mais re a ci o ná ri os do ca pi tal fi nan ce i ro. Era di fí cil com pre -
en der essa ati tu de na que le mo men to. Mu i tos co mu nis tas mes mo não a
com pre en de ram. Era uma ne ces si da de his tó ri ca.

Por que foi a Po lô nia es ma ga da?
Por que, em vez de se apo i ar na União So vié ti ca, pre fe riu ar ri -

mar-se em Hi tler, e teve a res pos ta de ci si va, con se qüen te. Se o go ver no
po lo nês de en tão for mas se ao lado da União So vié ti ca, po de ria ter ven -
ci do a guer ra con tra a Ale ma nha na zis ta. Mas não, fez jus ta men te aqui lo 
que mais di fi cul tou a ali an ça da Ingla ter ra e da Fran ça com a Rús sia.

Sr. Hamilton Nogueira – O nazismo e o fascismo apertaram as
mãos quando esmagaram a Polônia e se encontraram nas linhas de frente. 
Esma gar os povos pequenos, as pequenas nações é covardia.

SR. CARLOS PRESTES – Esta, a his tó ria. Foi o que pre ten -
di as si na lar no meu dis cur so; nada mais. Ape nas quis con tar os fa tos.

Hoje, completando as conclusões de minha ora ção, sen ti
necessidade de, em resumo, declarar que a Rússia, a União Soviética, é o 
esteio máximo da paz. A URSS lutou pela paz, enquanto nos outros
países existiam os mais reacionários elementos que cercavam e
instigavam os agressores.
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Sr. Hamilton Nogueira – Todos presenciamos a história e sabemos 
que V. Exª não está relatando fielmente o que ocorreu. A questão é de fato. 
Co mu nis tas e nazistas apertaram as mãos na frente da Polônia.

SR. CARLOS PRESTES – O povo americano não é pela
guerra. Não será o presidente Trumann, eleito na democracia americana, 
que poderá facilmente arrastar o povo americano a novo conflito. Os
americanos odeiam a guerra. O próprio Roosevelt somente conseguiu
fazê-los pegar em armas depois do ataque a Pearl Harbour. Mas, dentro
dos Estados Unidos, existem elementos reacionários, do capital
financeiro, que querem a guerra e alimentam as grandes empresas
telegráficas e noticiosas, que estão criando ambiente para a guerra,
provocando-a de todas as formas. O mesmo se passa na Inglaterra.

Essas, as ob ser va ções que fiz ao en ca mi nhar o re que ri men to
de con gra tu la ções com a União So vié ti ca. Não se tra ta va, por tan to, de
pro pa gan da ide o ló gi ca ou par ti dá ria. Na tu ral men te sou co mu nis ta, sou
so ci a lis ta. Olho a União So vié ti ca como a par te do mun do onde o so ci a -
lis mo já está re a li za do, onde as an ti gas hi pó te ses de Marx – hoje te o ri as
ve ri fi ca das na prá ti ca – são re a li da de. Já exis te so ci a lis mo na Rús sia.
Pode di zer-se tudo quan to se que i ra da Rús sia, mas afir mar-se que na
União So vié ti ca exis te pro pri e da de bur gue sa é fal so. Pro pri e da de bur -
gue sa é a pro pri e da de dos me i os de pro du ção por meio da qual se ex -
plo ra o tra ba lho alhe io.

Sr. Hamilton Nogueira – V. Exª disse que citei uma constituição 
atrasada. A Constituição russa, que ci tei, é a última, de 1936.

SR. CARLOS PRESTES – Propriedade privada não quer dizer
propriedade burguesa. Propriedade burguesa, repito, é a posse dos meios de
produção por meio dos quais se explora o trabalho humano. É o dono da
fábrica, o dono das máquinas vivendo da mais-valia do trabalho humano.
Entretanto, propriedade privada não é propriedade burguesa, e o socialismo
não nega a propriedade privada, a propriedade para gozo individual.

Sr. Hamilton Nogueira – Permita-me V. Exª um aparte.
Suponhamos que um Estado qualquer, seja qual for o regime, dê a
determinado grupo ou indivíduo um lote de terra, com direito a
inventário. Que diferença V. Exª faz entre isso e propriedade burguesa?
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O SR. CARLOS PRESTES – A di fe ren ça está em que a pro -
pri e da de bur gue sa é aque la que de ter mi na ren di men to, lu cro; na pro pri e -
da de pri va da não há lu cro, por que este, se exis te, é por meio do tra ba lho 
de ter ce i ros, por meio de mais-valia. Pela mais-valia é que é pos sí vel ex -
plo rar o tra ba lho alhe io. Na União So vié ti ca não se ex plo ra o tra ba lho
de nin guém; lá nin guém vive do tra ba lho de ou trem.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É as pec to lou vá vel da Cons ti tu i ção rus -
sa essa do di re i to do pro pri e tá rio. Mas está em con tra di ção ab so lu ta com
a dou tri na de Marx, por que pela dou tri na de Marx a pro pri e da de cabe
ape nas ao Esta do. O Esta do é pro pri e tá rio dos me i os de pro du ção. A
Cons ti tu i ção rus sa é o an ta go nis mo da qui lo que mais se afir mou. Por isso 
é que vol to a esse pe río do his tó ri co, em que a ver da de tem que se afir mar 
so bre a fic ção. No pon to a que V. Exª se re fe re, a Cons ti tu i ção rus sa é
per fe i ta. Lá há mu i ta co i sa cer ta, in clu si ve quan do diz que quem não tra -
ba lha não come. Mas isso não é de Marx e sim de São Pa u lo; é a re pe ti ção 
do que vi nha no Gê ne sis: ga nha rás o pão com o suor do teu ros to. Por -
que pos sui as pec tos po si ti vos é que, em mu i tas par tes, a dou tri na de Marx 
tem va lor; mas não por que se jam in trin se ca men te mar xis tas, e, sim, por -
que re pro du zem cer tas ver da des uni ver sa is. É ma té ria de tex tos.

SR. CARLOS PRESTES – O que con tes to é que na União
So vié ti ca exis ta bur gue sia, quer di zer, uma clas se que, se nho ra dos me i os
de pro du ção, viva do tra ba lho alhe io. Re al men te, como aca ba de afir mar 
V. Exª, lá quem não tra ba lha não come. Lá exis te a pro pri e da de pri va da, 
a par ti cu lar, mas por meio dela a nin guém é lí ci to ex plo rar o tra ba lho de 
ter ce i ros.

São es tas as afir ma ções que pre ci sa va fa zer. Infe liz men te, meu 
dis cur so foi to ma do nou tro sen ti do e de ter mi nou a res pos ta que a mim
mu i to hon rou, do Se na dor Ha mil ton No gue i ra. S. Exª veio di zer-nos, no 
seu dis cur so, que não é co mu nis ta, que não é mar xis ta. To dos sa bía mos
dis to e eu não pre ten dia, de for ma al gu ma, nem é nos sa in ten ção nos
dias de hoje, fa zer ca te que se pro pri a men te co mu nis ta.

Sr. Hamilton Nogueira – Mas eu teria o prazer de fazer a catequese 
de V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – É muito comum os católicos
fazerem catequese. Mas nós, comunistas, temos a certeza de que as
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condições objetivas de hoje trarão o proletariado para as fileiras do
nosso partido. Por isso, não fazemos catequese, esperando que as
próprias condições objetivas se encarreguem.

Sr. Hamilton Nogueira – É nosso objetivo fazer com que os mais
categorizados representantes do Partido Comunista estejam conosco. Seria
a nossa maior alegria.

SR. CARLOS PRESTES – O Partido Comunista é um partido
político; tem seu programa e seus estatutos. Ser membro do Partido
Comunista não é obrigatoriamente ser marxista. Nas fileiras do nosso
partido existem pessoas de todas as ideologias, de todas as cren ças; há
católicos, protestantes, espíritas, ateus e materialistas também.

Sr. Hamilton Nogueira – V. Exª não pode dizer isso, porque
importa em contradição. O comunismo é doutrina que se funda no ate ís mo,
e o católico, pelos seus princípios, não pode fazer parte de partido ateu.

SR. CARLOS PRESTES – Mas o nosso partido é um partido
político. Todos os que estejam de acordo com seu programa e com seus
estatutos, nele poderão ingressar. Seus estatutos não obrigam ninguém a ser 
marxista ou materialista.

Sr. Hamilton Nogueira – Acredito que V. Exª queria fazer isso
para transformá-los em ateus. Nenhum católico, porém, pode ingressar no
Partido Comunista.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª talvez não saiba que no
Partido Comunista da Itália, hoje, já existem alguns padres católicos e
que o mesmo se passa no Partido Comunista tcheco.

Sr. Hamilton Nogueira – Não é verdade. Só se forem outros
bispos de Ma u ra.

Sr. Cícero de Vasconcelos – Uma vez que o padre católico se torne
comunista, deixa de ser padre, de ser católico, de exercer suas funções.

SR. CARLOS PRESTES – Há padres católicos dentro das
fileiras do Partido Comunista brasileiro e talvez, dentro de alguns dias,
possamos apresentar à nação o nome de ilustre vigário que aceitou ser
candidato à assembléia constituinte estadual dentro da lista do Partido
Comunista, quer dizer, sob a legenda do nosso partido.
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Sr. Hamilton Nogueira – Mas é um absurdo isto. Pode ser um
comunista vestido de sotaina.

Sr. Ferreira de Souza – Padre materialista?

Sr. Cícero de Vasconcelos – Seria até escandaloso!

SR. CARLOS PRESTES – De ma ne i ra que o par ti do é po lí ti -
co. Te mos nos so pro gra ma po lí ti co; não ad mi ti mos lu tas re li gi o sas den -
tro do nos so par ti do.

O mar xis mo para nós é uma ciên cia – a ciên cia da evo lu ção
so ci al; ciência ba se a da no ma te ri a lis mo, sem dú vi da.

Sr. Hamilton Nogueira – Fundada no materialismo mais
absoluto. Como católico não pode fazer parte de agremiação cujo
fundamento é materialista. É a primeira vez, no mundo inteiro, que o
Partido Comunista se manifesta dessa maneira, apresentando-se como
verdadeira colcha de retalhos ideológicos.

SR. CARLOS PRESTES – Qu an to ao ma te ri a lis mo, é ló gi co.

Sr. Hamilton Nogueira – É a fragmentação do Partido Comunista
do Brasil. V. Exª está confessando a fragmentação do comunismo no
Brasil, que não pode manifestar-se por um todo ideológico.

Sr. Ferreira de Souza – V. Exª abjura do credo marxista.

SR. CARLOS PRESTES – Se V. Exª ou viu meus dis cur sos
na Assem bléia Cons ti tu in te…

Sr. Hamilton Nogueira – Repito: está se dando a fragmentação
do Partido Comunista no Brasil.

SR. CARLOS PRESTES – A frag men ta ção do co mu nis mo
ou a frag men ta ção do ca to li cis mo? Por que na ver da de são ca tó li cos que
es tão in gres san do em nos sas fi le i ras.

Sr. Ferreira de Souza – É a tática comunista, mas essa tática não 
cabe mais no Brasil. V. Exª é capaz até de mandar comunistas
comungarem na igreja, e ninguém acreditará nisso.

SR. CARLOS PRESTES – Não. Eu sou mar xis ta, sou ateu e
sou co mu nis ta; mas den tro do Par ti do Co mu nis ta há ca tó li cos, há ate us, há 
pro tes tan tes.
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Sr. Hamilton Nogueira – Essas afirmações seriam muito
interessantes num comitê democrático, para arregimentar prosélitos.
Mas, no Senado, é julgar que somos crianças. V. Exª poderá fazer tais
afirmações na Universidade do Povo, na imprensa popular, não entre
nós. V. Exª tenha paciência.

SR. CARLOS PRESTES – O partido é po lí ti co.

Sr. Hamilton Nogueira – Se for verdade o que o Senador Carlos 
Prestes afirma, não há mais Partido Comunista no Brasil. S. Exª declara
que todo indivíduo pode aceitar essas idéias?

SR. CARLOS PRESTES – É um par ti do po lí ti co que tem
pro gra ma po lí ti co, e quem es ti ver de acor do com esse pro gra ma po de rá
in gres sar em suas fi le i ras.

Sr. Hamilton Nogueira – Faço questão de acentuar que o
partido não possui mais substrato filosófico. Todo indivíduo de
qualquer base ideológica pode ser co mu nis ta...

SR. CARLOS PRESTES – De qual quer base ide o ló gi ca, é
equí vo co de V. Exª. Des de que não con tra rie os prin cí pi os es ta be le ci dos 
pelo pro le ta ri a do.

Sr. Hamilton Nogueira – A maioria do proletariado do Brasil
não aceita o Partido Comunista.

SR. CARLOS PRESTES – O que afir mo a V. Exª e cre io que
pos so afir má-lo na mi nha qua li da de de di ri gen te do Par ti do Co mu nis ta…

Sr. Hamilton Nogueira – No Comitê Democrático e na
Universidade do Povo, como na propaganda, V. Exª pode fazer tal
afirmação.

SR. CARLOS PRESTES – Não é a pri me i ra vez, Sr. Se na dor
Ha mil ton No gue i ra, que ex po nho es tas idéi as. Na tri bu na da Assem -
bléia Cons ti tu in te tive oca sião de afir mar que o Par ti do Co mu nis ta é um 
par ti do po lí ti co.

Sr. Hamilton Nogueira – Aí está certo.

SR. CARLOS PRESTES – O Par ti do Co mu nis ta como V. Exª
jul ga, o Par ti do Co mu nis ta da opi nião de V. Exª, esse nun ca exis tiu.

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 501



V. Exª, in flu en ci a do por pro pa gan da con trá ria à União So vié -
ti ca, con trá ria ao pro le ta ri a do, che gou as sim a ima gi nar um Par ti do Co -
mu nis ta como o des cre vem seus ini mi gos. Não é isso. Nun ca foi. O Par -
ti do Co mu nis ta é um par ti do po lí ti co.

Não es tou fa lan do por mim; es tou fa lan do em nome de meu
par ti do, de meus ele i to res. V. Exª sabe que o Par ti do Co mu nis ta, em 2
de de zem bro de 1945, só pos su ía uns 7.000 mem bros e eu fui ele i to por 
155 ou 157 mil vo tos. Com pre en de V. Exª que isso re pre sen ta vo tos de
mu i tas pes so as  que não eram mem bros do meu par ti do.

Sr. Hamilton Nogueira – V. Exª sabe que houve chapas com o
nome de V. Exª e o meu.

SR. CARLOS PRESTES – Quer di zer que mu i tos de seus
par ti dá ri os co lo ca ram meu nome jun to ao de V. Exª, na mes ma cha pa.

Sr. Hamilton Nogueira – Com o que muito me honro
pessoalmente, embora sem a menor conivência com as idéias de V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Enfim, in sis to em afir mar jus ta -
men te que isso é um equí vo co e cre io que mi nhas pa la vras po dem ser vir
para es cla re cer, pelo me nos, ao Sr. Se na dor Ha mil ton No gue i ra, que o
Par ti do Co mu nis ta dou tri ná rio, ide o ló gi co, não é o Par ti do Co mu nis ta
do Bra sil, nem ou tro par ti do co mu nis ta. Por que os Par ti dos Co mu nis tas 
são par ti dos po lí ti cos, que tem pro gra ma po lí ti co e den tro de les há pes so as 
de to das as cren ças e ide o lo gi as.

Sr. Ferreira de Souza – Tática comunista.

Sr. Hamilton Nogueira – Muito bem. Gosto da confissão.
Nisso, os senhores são campeões.

SR. CARLOS PRESTES – Agra de ço mu i to a V. Exª, por que
é uma das co i sas mais di fí ce is em po lí ti ca.

Sr. Hamilton Nogueira – Acredito. Mas, de vez em quando,
deixam o rabinho de fora.

SR. CARLOS PRESTES – No ano passado, a nossa tática era
mais precisa que a da União Democrática Nacional, que então era
golpista.
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O Par ti do Co mu nis ta é um par ti do, com pro gra ma e es ta tu to. 
Ser mem bro do par ti do é ace i tar seu pro gra ma e seu es ta tu to. Do pon to 
de vis ta ide o ló gi co há cren ça re li gi o sa; do pon to de vis ta po lí ti co, na
ques tão re li gi o sa, o que exi gi mos é a se pa ra ção da Igre ja do Esta do, e
que a re li gião seja do foro ín ti mo de cada um. Ace i ta mos o ma te ri a lis mo,
o mar xis mo como ciên cia, e ciên cia exa ta, por que já ve ri fi ca da na prá ti ca.

Não é pelo fato de su por que o Par ti do Co mu nis ta não seja
par ti do, ou que o mar xis mo fos se obri ga tó rio, que o no bre Se na dor se
jul gou no de ver de tra zer al gu mas con si de ra ções a res pe i to.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – O Par ti do Co mu nis ta do Bra sil não di -
fe re nada do Par ti do Co mu nis ta da Rús sia. Se fos se as sim, V. Exª não
te ria tan to in te res se na data de hoje, quan do não hou ve da par te da Rús -
sia ne nhum in te res se pelo nos so 7 de Se tem bro, nos sa gran de data.
Entre tan to, para mim, o 7 de Se tem bro vale mais que o 7 de No vem -
bro. Qu e ria que V. Exª nos trou xes se qual quer ma ni fes ta ção de con gra -
tu la ções da Rús sia so vié ti ca, da Rús sia de ago ra, de po is do re a ta men to
das nos sas re la ções di plo má ti cas.

SR. CARLOS PRESTES – Isto não é as sun to para es tar mos
tra tan do ago ra. Con fes so a V. Exª que, como so ci a lis ta, ad mi ro e vejo
na União So vié ti ca a pri me i ra realização do socialismo. A minha
admiração pela União So vié ti ca é a mes ma que os ho mens es cla re ci dos
ti ve ram ao apre ci ar a Re vo lu ção Fran ce sa.

Sr. Hamilton Nogueira – E a deturpação do socialismo. O
Partido Comunista na Rússia só tem 2% de membros do proletariado.
A casta militar suplantou o proletariado.

Sr. Ferreira de Souza – V. Exª preza a absoluta liberalidade
religiosa de seu Partido? Tem a Rússia completa liberdade religiosa?

SR. CARLOS PRESTES – Esti ve na Rús sia três anos e ve ri fi -
quei que lá exis te com ple ta li ber da de re li gi o sa. 

Sr. Hamilton Nogueira – Outros estiveram oito anos e dizem o
contrário.

Sr. Ferreira de Souza – Não é esta a informação dos que lá
estiveram, inclusive o Embaixador Davies, que teve de empregar grande 
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soma de esforço para salvar um capelão católico norte-americano,
perseguido pelo governo.

SR. CARLOS PRESTES – Aos nu me ro sos li vros con tra a
União So vié ti ca é pos sí vel res pon der com mon ta nhas de ou tros fa vo rá -
ve is à mes ma. V. Exª sabe que mu i tos es cri to res e jor na lis tas de re no me
mun di al, como Ber nard Shaw, es ti ve ram na União So vié ti ca e, no en tan to,
emi ti ram so bre aque le país opi nião di ver sa da de V. Exª.

Sr. Hamilton Nogueira – Nem toda a União Soviética é
comunista. Apenas dois e meio por cento dos proletários russos faz
parte do Partido Comunista.

Sr. Ferreira de Souza – Mas acho que a Igreja Católica na Rússia 
não tem liberdade.

SR. CARLOS PRESTES – Pos so as se gu rar a V. Exª que foi a 
re vo lu ção de 1917 que pro por ci o nou à Rús sia li ber da de de re li gião. Isso 
pode pa re cer um pa ra do xo, mas é ver da de.

Sr. Hamilton Nogueira – Estou me referindo à liberdade de
religião. Se houvesse, ninguém teria interesse em dizer que não existia.
Desejo uma explicação de V. Exª. Quando condeno e combato o
comunismo, não quero justificar a Rússia dos czares, porque era um
governo totalitário, de opressão das classes pobres, onde os judeus viviam
horrivelmente maltratados. Dessa ditadura passou-se à outra, a militar, em
que os proletários não têm direitos assegurados, como V. Exª disse, e
vivem debaixo de um regime militar e de uma casta burocrática.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª está equi vo ca do.

Sr. Hamilton Nogueira – V. Exª não o poderá desmentir.

SR. CARLOS PRESTES – A União So vié ti ca pas sou por
épo cas de go ver no sem dú vi da mu i to for tes, para po der de fen der a na -
ção. Mas a União So vié ti ca é hoje re gi da pela Constituição mais de mo -
crá ti ca do mun do.

Sr. Hamilton Nogueira – Já é uma confissão. É a primeira vez
que um comunista diz isso. É bom acentuá-lo.

SR. CARLOS PRESTES – Não é no vi da de. Cos tu mou-se
cha mar a esse pri me i ro tem po de co mu nis mo de guer ra, que foi ne ces sá rio
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na que las con di ções de no vem bro de 1917. Uma con jun tu ra que tal vez
não se ve nha a re pe tir no mun do, por que foi em um país atra sa do, cer -
ca do pelo mun do ca pi ta lis ta, em que o pro le ta ri a do, pela pri me i ra vez
na his tó ria, as su me o po der. Foi uma con jun tu ra toda par ti cu lar que fa -
ci li tou a eclo são re vo lu ci o ná ria na que le mo men to, co i sa que não é fá cil 
re pe tir-se no mun do, de po is de uma guer ra da na tu re za da úl ti ma a
que as sis ti mos.

As mas sas cam po ne sas e as na ci o na li da des vi vi am opri mi -
das, cri an do-se as sim con di ções mu i to par ti cu la res para a eclo são re vo -
lu ci o ná ria de no vem bro de 1917. Por ou tro lado, as cir cuns tân ci as
eram as mais des fa vo rá ve is para o jo vem Estado so vié ti co. Iso la do,
teve que se de fen der e lu tar con tra os gran des pa í ses im pe ri a lis tas que
o ata ca vam.

A res pe i to do ma te ri a lis mo, so bre o qual pareceu ao no bre
Se na dor Ha mil ton No gue i ra que era nos so de se jo fa zer pro pa gan da,
isto é, fa zer pro pa gan da da ide o lo gia mar xis ta des se co mu nis mo ide o ló -
gi co, des se ma te ri a lis mo que, devo di zer, não é vul gar…

Sr. Hamilton Nogueira – Só há um materialismo, o filosófico.

SR. CARLOS PRESTES – Per fe i ta men te. Já que V. Exª re fe -
re-se ao ma te ri a lis mo fi lo só fi co, per mi ta-me, en tão, que leia al gu mas pa -
la vras do pa dre Du ca til lon, que não jus ti fi cam a opi nião de V. Exª.

Sr. Hamilton Nogueira – O padre Ducatillon não justifica V.
Exª. Por ser filósofo é substancialmente contra o materialismo.

SR. CARLOS PRESTES – O pa dre Du ca til lon não é mar xis -
ta, não é ma te ri a lis ta, mas um ho mem se re no.

Sr. Hamilton Nogueira – Nesse ponto, estou de acordo com V.
Exª. É um católico na sua mais alta expressão.

SR. CARLOS PRESTES – É um ho mem se re no e que sabe
ser o mar xis mo uma ciên cia. É cer to que não se pode fa lar de ciên cia
sem pri me i ro en trar pro fun da men te no seu es tu do; do con trá rio é re pe -
tir as to li ces, as vul ga ri da des já co nhe ci das.

Sr. Hamilton Nogueira – E é o que aconselho a V. Exª fazer. V.
Exª deveria recolher todos os folhetos do Partido Comunista.
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SR. CARLOS PRESTES – Já dis se que não pre ten do fa zer
pro pa gan da ide o ló gi ca. Mas peço que an tes de ata car o mar xis mo se
com pre en da que ele é uma ciên cia.

Não se pode falar de biologia sem se aprofundar no seu
estudo; não se pode falar de marxismo, baseando-se apenas em
pessoas que nada conhecem dessa matéria, como Tristão de Ataíde e
outros, citados por V. Exª. São pessoas completamente ignorantes na
matéria.

Sr. Hamilton Nogueira – Toda ciência tem método e objetivos
próprios. V. Exª está para o marxismo como Haeckel para a biologia:
não sabe nada.

SR. CARLOS PRESTES – O pa dre Du ca til lon, a res pe i to do
mar xis mo, tem pa la vras in te i ra men te di fe ren tes das de V. Exª. A ver da de é
que, lon ge de que rer des tru ir a gran de za hu ma na, o ma te ri a lis mo, o co mu -
nis mo, diz o pa dre Du ca til lon, pre ten de ins ta lar-se so bre ba ses re a is e ver -
da de i ras e sal var das fic ções essa de mo cra cia on to ló gi ca de que V. Exª fala.

Sr. Hamilton Nogueira – Aliás, o padre Ducatillon seria contra os
conceitos de V. Exª. Já que V. Exª dirige pessoalmente a mim, tenho
que responder, o que farei na primeira oportunidade.

SR. CARLOS PRESTES – Diz o pa dre Du ca til lon o se guin te:
“A ver da de é que, lon ge de des tru ir a gran de za hu ma na,

o ma te ri a lis mo, o co mu nis mo, pre ten de ins ta lar-se so bre ba -
ses re a is e ver da de i ras e sal var-se das fic ções, das ilu sões e das 
men ti ras do ide a lis mo. É o ho mem que toma co nhe ci men to
de sua re a li da de to tal, di an te das gran des re a li da des do mun -
do e da vida.”
Esta a afirmação do padre Ducatillon que,

incontestavelmente, estudou o marxismo e opinou a respeito em
trabalho muito interessante.

Sr. Hamilton Nogueira – Em qualquer doutrina, em qualquer
atitude filosófica ou religiosa, temos que considerar dois aspectos. A
respeito do marxismo, por exem plo, de ve mos ver o marxismo de intenção
e o de fato. O de intenção é de uma grande dignidade, de uma grande
nobreza, como qualquer sistema filosófico. Bergson chegou ao
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materialismo. Ele é respeitado sob todos os pontos de vista. De maneira 
que os marxistas como ele e os marxistas em substância são respeitados
pelas suas intenções. De fato, querem melhorar a espécie humana. O
ponto de partida é filosófico. V. Exª usa a expressão “ontológica”, aliás
errada.

Eu não du vi do nem da sin ce ri da de nem da in ten ção de V. Exª,
como de ne nhum ou tro co mu nis ta ou so ci a lis ta. Eu os con si de ro la bo -
ran do em erro, mas não pos so ne gar a res pon sa bi li da de das in ten ções e
das idéi as do pon to de vis ta da sin ce ri da de de cada um. Res pe i to-as por -
que acho que na vida nada há de mais ele va do res pe i tá vel em cada
ho mem do que sua sin ce ri da de em face da vida. Isso não nego a V. Exª
ab so lu ta men te.

SR. CARLOS PRESTES – De se jo abre vi ar o mais pos sí vel as 
mi nhas con si de ra ções. É cla ro que por com pre en der mal o meu dis cur so
é que o Se na dor Ha mil ton No gue i ra trou xe a sua pa la vra para di zer não
ser co mu nis ta, o que aliás já sa be mos. Entre tan to, as afir ma ções que fez 
a res pe i to do mar xis mo, bem como as au to ri da des que ci tou, é que nos
pa re cem fal sas.

Sr. Hamilton Nogueira – Eu só citei Marx, Le nine e Sta lin. V. Exª
nega essas autoridades?

SR. CARLOS PRESTES – Peço a V. Exª que me de i xe
concluir.

Sr. Hamilton Nogueira – Sr. Presidente, peço a V. Exª que me
inscreva para o expediente de amanhã pois desejo mostrar a S. Exª os
textos que li.

SR. CARLOS PRESTES – O materialismo e o marxismo
foram também definidos por Marx. Infelizmente, tenho de fazer
referência a Marx, no seu prefácio à Crítica da Economia Política. Marx
disse, claramente, o que compreendia por materialismo histórico e
materialismo dialético. Nos seus primeiros estudos da situação
econômica e social da sociedade disse o seguinte:

“A con clu são ge ral a que che guei é que, uma vez al can -
ça da, ser viu de fio con du tor em meus es tu dos, pode ser su -
ma ri a men te as sim for mu la da: na pro du ção so ci al dos me i os
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de sua sub sis tên cia, os ho mens con tra em re la ções de ter mi na das
ne ces sá ri as e in de pen den tes de sua von ta de, re la ções de pro -
du ção que cor res pon dem a cer to grau de de sen vol vi men to de 
suas for ças pro du ti vas ma te ri a is. O con jun to des tas re la ções
de pro du ção cons ti tu em a es tru tu ra eco nô mi ca da so ci e da de,
isto é, a base real so bre a qual se ele va uma su peres tru tu ra ju rí -
di ca e po lí ti ca e à qual cor res pon dem de ter mi na das for mas
so ci a is da cons ciên cia. O modo de pro du ção da vida ma te ri al
de ter mi na em ge ral o pro ces so so ci al po lí ti co e in te lec tu al da
vida. Não é a cons ciên cia do ho mem que de ter mi na a sua
exis tên cia, mas, ao con trá rio, é a sua ma ne i ra de ser so ci al que 
de ter mi na a sua cons ciên cia. A uma grau de ter mi na do do seu
de sen vol vi men to, as for ças pro du ti vas, ma te ri a is da so ci e da de
en tram em con tra di ção com as re la ções de pro du ção vi gen te,
ou, para nos ser vir mos da ex pres são ju rí di ca ca bí vel no caso,
com as re la ções de pro pri e da de den tro das qua is se ti nham
de sen vol vi do até en tão. Essas re la ções, que cons ti tu íam for -
mas de de sen vol vi men to das for ças pro du ti vas, tor nam-se,
con se qüen te men te, seus obs tá cu los. Co me ça, en tão, uma épo ca
de re vo lu ção so ci al. A trans for ma ção da base eco nô mi ca sub -
ver te, mais ou me nos len ta ou ra pi da men te, toda a imen sa su -
pe res tru tu ra. No es tu do des sas trans for ma ções, é pre ci so
sem pre dis tin guir en tre a re vo lu ção ma te ri al das con di ções
eco nô mi cas de pro du ção – ri go ro sa men te con tes tá vel com o
au xí lio das ciên ci as da na tu re za – e as for mas ju rí di cas, po lí ti cas, 
re li gi o sas, ar tís ti cas, ou fi lo só fi cas, as for mas ide o ló gi cas em
suma, por meio das qua is os ho mens ad qui rem cons ciên cia
des se con fli to e o con du zem até o fim. Do mes mo modo que
não se pode jul gar uma pes soa pela opi nião que ela tem de si
pró pria, tam bém não se pode jul gar um pe río do de sub ver são 
pela cons ciên cia que ele tem de si mes mo; ao con trá rio, é ne -
ces sá rio ex pli car-se essa cons ciên cia pe las con tra di ções da
vida ma te ri al, pelo con fli to en tre as for ças pro du ti vas so ci a is e 
as re la ções de pro du ção. Uma es tru tu ra so ci al nun ca de sa pa -
re ce an tes que te nham sido de sen vol vi das to das as for ças pro -
du ti vas que pode com por tar, e nun ca se es ta be le cem re la ções
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de pro du ção no vas e su pe ri o res an tes que as con di ções ma te -
ri a is de sua exis tên cia te nham sido ama du re ci das no pró prio
bojo da ve lha so ci e da de. Por isso, a hu ma ni da de nun ca for -
mu la pro ble mas que não pos sa re sol ver; ou, ob ser van do as
co i sas mais de per to, sem pre se cons ta ta rá que o pró prio pro -
ble ma sur ge ape nas onde as con di ções ma te ri a is para so lu ci o -
ná-lo já exis tem ou es tão em vias de se for mar. Ca rac te ri za dos 
em suas gran des li nhas os mo dos de pro du ção asiá ti co, an ti -
go, fe u dal e bur guês mo der no po dem ser in di ca dos como ou -
tras tan tas eta pas pro gres si vas da for ma ção eco nô mi ca da so -
ci e da de. As re la ções bur gue sas de pro du ção são a úl ti ma for ma 
an ta gô ni ca do pro ces so de pro du ção so ci al, an ta gô ni ca não
no sen ti do de um an ta go nis mo in di vi du al, mas de um an ta -
go nis mo que re sul ta das con di ções da vida so ci al dos in di ví -
du os; mas as for ças pro du ti vas que se de sen vol vem no seio da 
so ci e da de bur gue sa cri am, ao mes mo tem po, as con di ções
ma te ri a is para su pe rar esse an ta go nis mo. Com essa es tru tu ra
so ci al, ter mi na a pré-his tó ria da so ci e da de hu ma na.”

Essa afir ma ção de Marx, que não nega, ab so lu ta men te, o di -
re i to, nem a su peres tru tu ra ju rí di ca da so ci e da de.

Sr. Hamilton Nogueira – Responderei a V. Exª com Marx,
Lenine e Stalin.

SR. CARLOS PRESTES – Numa sociedade socialista, como
a existente na União Soviética, existem a lei e o Direito. É o direito
socialista, o direito do proletariado. Aliás, basta existir a Constituição,
que é cumprida, para sabermos que existe o direito. É o direito da
infra-estrutura social e econômica, diferente da infra-estrutura
econômica capitalista, onde há antagonismo de clas se, o que não existe 
na União Soviética.

Sr. Hamilton Nogueira – A ver da de é imu tá vel. V. Exª não
poderá contestar.

SR. CARLOS PRESTES – Chegaremos lá, Sr. Senador,
chegaremos às verdades imutáveis. Sabemos – porque o mundo e a
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evolução histórica o tem provado – que não há nenhuma verdade
absoluta; todas estão va ri an do  dia a dia.

Sr. Hamilton Nogueira – É claro que V. Exª, com a sua
doutrina, não pode acreditar nessa verdade.

SR. CARLOS PRESTES – Em de ter mi na da épo ca, o que é
mo ral numa par te é imo ral nou tra; e V. Exª sabe que a mo ral é uma des -
sas co i sas va riá ve is, em que não pode ha ver o con ce i to de ver da de ab so -
lu ta e eter na.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É pre ci o sa a afir ma ção de V. Exª. O que
é mo ral numa par te é imo ral noutra. O que é ver da de da Rús sia é imo ral
aqui.

SR. CARLOS PRESTES – Logo a mo ral não é tão ab so lu ta
nem tão va riá vel, para ser eter na.

Sr. Ferreira de Souza – Re al men te, a moral depende do
conceito que dela se faça. O conceito é que é coisa diferente. Muitas
vezes nossas discussões giram em torno de palavras.

SR. CARLOS PRESTES – Não vou fa zer a ci ta ção de
Engels. Peço seja ela in clu í da no meu dis cur so. A res pe i to de di re i to,
re fe rir-me-ei ao con ce i to de Esta do que nós, mar xis tas, ma te ri a lis tas,
ado ta mos:

“O Esta do, for ça or ga ni za da, sur giu ine vi ta vel men te, em 
cer to grau de de sen vol vi men to da so ci e da de, quan do esta, di -
vi di da em clas ses ir re con ci liá ve is, não po de ria subs ti tu ir sem
um ‘po der’ pre ten si o sa men te aci ma e até cer to pon to dela
se pa ra do. Nas ci da dos an ta go nis mos de clas se, o Esta do se
tor na o Esta do da clas se mais po de ro sa, etc.”
E, de po is de ou tras con si de ra ções:

“A so ci e da de, que re or ga ni za rá a pro du ção, … nas ba ses 
de uma apre ci a ção li vre e igua li tá ria dos pro du to res, trans por ta rá 
toda a má qui na do Esta do para onde, daí por di an te, será o
seu lu gar: o mu seu de an ti gui da des ao lado do arco e do ma -
cha do de bron ze. Por que do go ver no dos ho mens pas sa re -
mos ao go ver no das co i sas, aos pla nos de pro du ção e dis tri -
bu i ção in dis pen sá ve is ao pro gres so so ci al.”
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Sr. Ha mil ton No gue i ra – E o es pí ri to de sa pa re ce den tro des se
ma te ri a lis mo!

SR. CARLOS PRESTES – Pelo con trá rio. A luta in ten sa pela
vida leva o ho mem a ex pan dir-se com ma i or li ber da de.

Sr. Hamilton Nogueira – Tem a GPU da Rússia.

SR. CARLOS PRESTES – Hoje as eli tes, isto é, os que vi vem 
do tra ba lho das gran des mas sas po dem fa lar em es pí ri to e cul tu ra; mas
para os po bres e ex plo ra dos, que vi vem nas mi nas de car vão, em São Je -
rô ni mo, no Rio Gran de do Sul, como eu pró prio vi, para es ses não há
tem po para pen sar no es pí ri to ou na cul tu ra.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Nes te pon to, es tou de acor do com V.
Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Na União So vié ti ca, onde não
exis te fal ta de tra ba lho e o tra ba lho está as se gu ra do a to dos, são cada
vez mais ado ta das me di das para a de fe sa da ver da de i ra ex pan são do es -
pí ri to hu ma no, que lá se pode de sen vol ver con ve ni en te men te, ao con -
trá rio do que su ce de na so ci e da de ca pi ta lis ta.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – O pa ra í so de Shan gri lá, por mais que
V. Exª que i ra afir má-lo, não exis te. Como V. Exª, pro tes to con tra a si tu -
a ção mi se rá vel des ses tra ba lha do res. Estou com V. Exª para com ba ter
as bru ta li da des ca pi ta lis tas, mas ja ma is pe los pro ces sos co mu nis tas.

SR. CARLOS PRESTES – Con tes tan do e pro cu ran do ne gar a
exis tên cia do Di re i to na União So vié ti ca – pre mis sa fun da men tal do dis cur -
so do no bre Se na dor Ha mil ton No gue i ra –, fala S. Exª em Di re i to Na tu ral.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Não nego a exis tên cia do Di re i to na
Rús sia, mas ele exis te como ins tru men to de ter ror. Ama nhã ci ta rei a V. 
Exª os tex tos.

SR. CARLOS PRESTES – Ve re mos, Sr. Se na dor, o que é cha -
ma do ter ror na União So vié ti ca. É im pos sí vel a um povo ater ro ri za do, fa -
zer a guer ra. Um povo ater ro ri za do, re vol ta do, de se jan do a que da do re gi -
me, não pode for mar em tor no dele, con so li dan do-o e de fen den do-o.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Co la bo rou numa guer ra e ven ceu.
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Sr. Fer re i ra de Sou za – V. Exª não acha uma con tra di ção na sua 
ex pres são? Então, no caso da Ale ma nha, o povo não te ria fi ca do ao
lado de Hi tler?

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É uma ques tão de no mes.

SR. CARLOS PRESTES – Re al men te, o povo ale mão fi cou
ao lado de Hi tler, e por isso está pa gan do. Hi tler sou be ex plo rar des con -
ten ta men tos exis ten tes na Ale ma nha. Mas es ta va tão con tra a ver da de
que foi der ro ta do. A der ro ta foi a con se qüên cia de seu erro. Ao pas so
que a União So vié ti ca saiu vi to ri o sa. Se ti ves se sido der ro ta da, en tão,
sim, V. Exª po de ria fa lar.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Saiu vi to ri o sa jun ta men te com ou tras
na ções. O re gi me não tem ne nhu ma par ti ci pa ção como re gi me.

SR. CARLOS PRESTES – A Ale ma nha tam bém não es ta va
iso la da.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Era, in con tes ta vel men te, um gru po me -
nor.

SR. CARLOS PRESTES – Esta va com o Ja pão e al gu mas na -
ções sa té li tes de Hi tler.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Per doe V. Exª as mi nhas re pe ti das in tro -
mis sões. Aliás, sem pre ouço V. Exª com gran de in te res se e por isso
apar te io um pou co. Mas ha via mu i ta di fe ren ça.

SR. CARLOS PRESTES – Não pre ten den do dis cu tir Fi lo so -
fia do Di re i to. Meu fra co é mu i to gran de no as sun to. Aliás, não ha ve ria
mes mo tem po para re u nir ma te ri al, a fim de de mons trar como é ar ca i ca
e está aban do na da a ve lha te o ria do Di re i to Na tu ral.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Têm a pa la vra os ju ris tas para res pon -
der a V. Exª.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Então, V. Exª vai me per mi tir que o
apar te ie, por que a se a ra é mi nha. V. Exª de cla rou que é fra co nes se ter -
re no. Acho que re al men te é fra co, por que, se não o fos se, não di ria que
a te o ria do Di re i to Na tu ral é ar ca i ca. V. Exª sa be ria que há uma cor ren te 
mo der nís si ma do Di re i to pug nan do pelo Di re i to Na tu ral. Eu po de ria 
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ci tar a V. Exª au to res mo der nís si mos como Cat hri ne, Stamm ler, Geny,
Re nard, Le Fur, e ou tros, to dos par ti dá ri os do Di re i to Na tu ral.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Ao con trá rio. Há o re nas ci men to do
Di re i to Na tu ral.

SR. CARLOS PRESTES – Isto se ex pli ca. O mun do está
atra ves san do uma cri se mu i to sé ria. O pro le ta ri a do cada dia mais cres ce
em for ça. A re vo lu ção so ci a lis ta avan ça pelo mun do. Os ele men tos mais 
re a ci o ná ri os do ca pi ta lis mo pro cu ram, ide o lo gi ca men te tam bém, de fen -
der-se, cri an do te o ri as re a ci o ná ri as, ca pa zes de aca u te lar os in te res ses do 
ca pi ta lis mo mais re a ci o ná rio.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Os pre ce i tos do Di re i to Na tu ral não são 
li ga dos ao ca pi ta lis mo.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª há de con cor dar que os
pu bli cis tas dos sé cu los XIX e XX ace i tam que o Di re i to é pro du to da
cul tu ra hu ma na, é fe nô me no so ci al his tó ri co con se qüên cia da evo lu ção
da so ci e da de.

Sr. Fer re i ra de Sou za – A cons ciên cia dos ho mens é que cria o
Di re i to.

SR. CARLOS PRESTES – O Di re i to sur ge das re la ções en tre 
os ho mens.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Essas afir ma ções não enfir mam, em ab -
so lu to, a cor ren te na tu ra lis ta.

SR. CARLOS PRESTES – Já To bi as Bar re to de fi nia esse Di -
re i to.

Sr. Fer re i ra de Sou za – V. Exª é que se está mos tran do ar ca i co.
De po is de To bi as Bar re to, há mu i ta co i sa.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Já ti nha a ale gria por João Bar ba lho.
Ago ra, ve rei por To bi as Bar re to.

SR. CARLOS PRESTES – Na ver da de, há mu i ta co i sa, mas
quis ci tar To bi as Bar re to, por que foi o ho mem que, pelo ta len to, con se -
guiu rom per com a te o ria do Di re i to Na tu ral e mos trar quan to era ar ca i -
co e como já nada o jus ti fi ca va.
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Sr. Fer re i ra de Sou za – É uma es co la vi to ri o sa.

SR. CARLOS PRESTES – Vi to ri o sa num País como o nos so, 
de res tos fe u da is, ou nos pa í ses em que a re a ção é gran de.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Res tos fe u da is é jogo de pa la vras que
não tem ne nhu ma apli ca ção ao caso. V. Exª não pode di zer que Re nard
de fen de os res tos do fe u da lis mo.

SR. PRESIDENTE (fa zen do soar os tím pa nos) – Peço aos Srs.
se na do res que não in ter rom pam o ora dor, pois S. Exª dis põe de pou co
tem po para ter mi nar suas con si de ra ções.

Sr. Fer re i ra de Sou za – S. Exª está tra tan do de uma ques tão in -
te res san te e en trou na mi nha se a ra.

SR. CARLOS PRESTES – Vou ter mi nar, Sr. Pre si den te.
Qu e ro ver se con cluo den tro de pou cos mi nu tos.

 Já dis se To bi as Bar re to:
“O Di re i to não é uma idéia apri o rís ti ca, não é um pos tu -

la do me ta fí si co, nem caiu dos céus so bre nos sas ca be ças; não
é tam bém uma abs tra ção re sul tan te das leis da evo lu ção que
ain da se acham em es ta do de in cóg ni tas, mas é a dis ci pli na
das for ças so ci a is, é prin cí pio de se le ção le gal na luta pela
exis tên cia.”

E, no seu ce le bre con cur so, na Fa cul da de de Di re i to, di ri gin -
do-se a um dos seus con ten do res di zia:

“V. Sª co me ça por um prin cí pio que eu não ad mi to; o
Di re i to Na tu ral para mim é ape nas uma fra se, é um pri mum
de si de ri um, é a ex pres são de um quem me dera; mas não tem va -
lor ci en tí fi co, por que ca re ce de re a li da de.”
Quem me dera, Srs. Se na do res, essa de mo cra cia, que ja ma is

exis tiu, essa de mo cra cia on to ló gi ca a que se re fe re o meu ilus tre co le ga,
Sr. Se na dor Ha mil ton No gue i ra.

É jus ta men te esse que é o Di re i to. No seu dis cur so, o Sr.
Se na dor Ha mil ton No gue i ra, de po is de ci tar Tris tão de Ata í de, teve oca sião 
de des cer um pou co à re a li da de. Eis o tre cho de Tris tão de Ata í de, ci ta do
por S. Exª:
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“Em pri me i ro lu gar, o Di re i to é uma arma do ego ís mo
bur guês, é um sis te ma da in jus ti ça so ci al; se gun do, sen do as sim,
de via de sa pa re cer to tal men te, no fu tu ro da so ci e da de or ga ni -
za da e nas ba ses do sis te ma co mu nis ta; ter ce i ro, a tran si ção
do ca pi ta lis mo ao co mu nis mo exi ge, po rém, da di ta du ra do
pro le ta ri a do a ma nu ten ção por al gum tem po do di re i to bur -
guês, como arma de trans for ma ção so ci al.”

Tris tão de Ata í de pre ten den do ci tar Lenine.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É o tex to de Lenine. Ama nhã, mos tra -
rei a V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Le ni ne, re fe rin do-se ao Di re i to na 
so ci e da de so ci a lis ta, não nega que na mes ma exis te esse Di re i to. A ne ga -
ção do Di re i to na Rús sia foi a pre mis sa de todo o dis cur so no no bre Se -
na dor.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Como ins tru men to de ter ror. É cla ro
que como meio de ação, de tá ti ca.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Onde há re la ção hu ma na há Di re i to.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Na so ci e da de de V. Exª não há lu gar
para os ju ris tas.

SR. CARLOS PRESTES – Diz o meu caro co le ga:

“Uns ne gam o Di re i to Na tu ral; ou tros o afir mam. Mas o 
fato é que exis te um Di re i to Na tu ral ima nen te à na tu re za das
co i sas. Nes se sen ti do é que te nho para mim como per fe i ta a
de fi ni ção de Mon tes qui eu, que con si de ra a lei como a re la ção
na tu ral que de ri va da na tu re za das co i sas.”

O Di re i to não sur ge da na tu re za das co i sas, das re la ções en tre as 
co i sas, o Di re i to sur ge como su pe res tru tu ra das re la ções en tre os ho mens.

Não é esse Di re i to on to ló gi co a que se re fe re Mon tes qui eu.
Mon tes qui eu já re a giu con tra essa ve lha con cep ção do di re i to.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Ao con trá rio, a so bre es tru tu ra só exis -
te quan do há a es tru tu ra. E essa es tru tu ra é a na tu re za das co i sas. A su -
pe res tru tu ra não des trói a es tru tu ra.
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SR. CARLOS PRESTES – De po is de de cla rar a ine xis tên cia
do Di re i to Na tu ral na União So vié ti ca, re fe re-se S. Exª à im pos si bi li da de 
de exis tir li ber da de na de mo cra cia rus sa por que afir ma: “Na Rús sia não
há de mo cra cia.”

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É cla ro.

SR. CARLOS PRESTES – Mas pres te mos aten ção. A de mo -
cra cia a que se re fe re S. Exª é a de mo cra cia on to ló gi ca. Ora, como essa
de mo cra cia não exis te em par te al gu ma, é cla ro que ela não exis te na
União So vié ti ca.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É a úni ca que exis te. Não pode ha ver de -
mo cra cia na União So vié ti ca. É ir ri só ria a afir ma ção de V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Por que não, Sr. Se na dor?

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Por que é a mais im pla cá vel das di ta du -
ras. Co mu nis mo e fas cis mo são a mes ma co i sa.

SR. CARLOS PRESTES – Vou ci tar a Cons ti tu i ção da União 
So vié ti ca, para ve ri fi car qual o ver da de i ro sen ti do da de mo cra cia pro le -
tá ria, da democracia so ci a lis ta, da de mo cra cia na União So vié ti ca.

Sr. Fer re i ra de Sou za – O mal des sa pa la vra de mo cra cia é ad mi -
tir ad je ti vos.

SR. CARLOS PRESTES – Na ver da de, vi ve mos na de mo cra -
cia bur gue sa, essa de mo cra cia bur gue sa que Lenine cha ma va di ta du ra da 
bur gue sia.

Qu an do as so ci e da des se di vi dem em clas ses, qua se sem pre a
mi no ria do mi na a ma i o ria, e o Esta do se tor na da clas se mais po de ro sa…

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É pre ci sa men te o que exis te na Rús sia. 
A ma i o ria do mi na os pro le tá ri os, os ex plo ra dos.

SR. CARLOS PRESTES – ... para man ter uma mas sa opri mi -
da e de ses pe ra da. Enfim, essa bur gue sia com a qual ago ra já con cor da o
Se nhor Se na dor Ha mil ton No gue i ra...

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Ja ma is, não con cor do ab so lu ta men te.

SR. CARLOS PRESTES – Essa de mo cra cia que ago ra de -
fen de ou que diz de fen der, con cor do que é uma de mo cra cia.
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Sr. Ha mil ton No gue i ra – Ja ma is; isto é por con ta de V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Já é algo para nos fe li ci tar mos,
tra tan do-se de uma pes soa que se co lo ca em po si ção tão in tran si gen te
do pon to de vis ta ide o ló gi co. A ver da de é que aque les que, como os
ca tó li cos, co lo cam seu sen ti men to re li gi o so aci ma de tudo, são de fato
in to le ran tes.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Quer di zer que V. Exª du vi da da sua
con cep ção his tó ri ca em face da vida? Du vi da do seu mar xis mo? Eu
tam bém não te nho a me nor dú vi da. O pró prio To bi as Bar re to dis se – já 
que V. Exª tan to o apre cia – o que ago ra vou re pe tir: To dos te mos de
ser to le ran tes em face da ver da de, mas to le ran tes em face dos ho mens. 
Eu, no ter re no de mi nhas idéi as, te nho que ser in to le ran te; mas no ter -
re no so ci al, sou da mais ab so lu ta to le rân cia.

SR. CARLOS PRESTES – Como V. Exª sabe, re fe ri-me à
Cons ti tu i ção de 91. Re fe ri-me, tam bém, à de mo cra cia das cons ti tu i ções
re pu bli ca nas e da atu al Cons ti tu i ção. Vos sa Exce lên cia con cor da com
essa de mo cra cia?

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Con cor do e V. Exª mes mo já con -
cor dou.

SR. CARLOS PRESTES – Esse é um pas so adi an te. A pró pria
Igre ja Ca tó li ca no Bra sil, ain da no fim do sé cu lo pas sa do, não ace i ta va a
Car ta de 91 e fa zia de cla ra ção mu i to cla ra nes se sen ti do.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Mas uma co i sa é a Car ta de 91 e ou tra 
a de 1946.

SR. CARLOS PRESTES – Por quê?

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Do pon to de vis ta dou tri ná rio, o Esta do
da Car ta de 91 – e aí está nos sa in tran si gên cia – era um Esta do in te i ra -
men te le i go, não re co nhe cen do ab so lu ta men te ne nhum di re i to à Igre ja,
nem na edu ca ção dos fi lhos.

SR. CARLOS PRESTES – Le i go é o Esta do atu al. Há se pa ra ção
com ple ta en tre o Esta do e a re li gião.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Mas re co nhe ce o fa tor re li gi o so. A
pro va é que a Car ta de 91 não per mi tia o en si no re li gi o so nas es co las.
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SR. CARLOS PRESTES – E V. Exª con cor da com a li ber da de 
de cons ciên cia? É ma i or essa li ber da de de cons ciên cia, ago ra, que no
prin cí pio do sé cu lo pas sa do?

Sr. Ha mil ton No gue i ra – De ple no acor do, V. Exª sabe que
ar ras tei as ma i o res in jú ri as por ter de fen di do a li ber da de do Par ti do
Co mu nis ta.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª, por cer to, não des co nhe ce 
a cé le bre pas to ral do Car de al Arco ver de.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – No se gun do Impé rio, a Igre ja so freu
mu i to com a in ter ven ção do Esta do. O re gi me de Pe dro II fa vo re ceu o
de sen vol vi men to de um Esta do am pa ra do em idéi as ma te ri a lis tas. A
Igre ja não obs tan te, por sua pró pria for ça de ex pan são, cres ceu e está
cres cen do cada vez mais no Bra sil.

SR. CARLOS PRESTES – Fe liz men te, nes se as sun to, a Igre ja 
mu i to tem pro gre di do, pois já ace i ta ago ra a di vi sa de ”Ordem e Pro -
gres so” de nos sa ban de i ra.

SR. PRESIDENTE – Informo ao ora dor que se está es go tan do 
o tem po de que dis põe.

SR. CARLOS PRESTES – Obri ga do a V. Exª.
A pró pria di vi sa “Ordem e Pro gres so” não era ace i ta pela

Igre ja, sen do mes mo, às ve zes, ar ran ca da a ban de i ra que nas igre jas
co bria uma urna mor tuá ria. No en tan to, o bis po do Pará, para ata car a
nós co mu nis tas, diz hoje que já ace i ta essa di vi sa do Pa vi lhão Na ci o nal.

Sr. Cí ce ro de Vas con ce los – A ban de i ra na ci o nal sem pre es te ve
nas Igre jas com a di vi sa Ordem e Pro gres so, pre si din do a to dos os atos
da Igre ja Ca tó li ca. Nós não po de ría mos, em ab so lu to, apro var tais atos,
ra zão por que pro tes to. Nun ca re ti ra mos a ban de i ra brasileira das igre jas,
que, re pi to, sem pre pre si diu os nos sos atos.

Sr. Verg ni a ud Wander ley – Man dou de po is re ti rar.

SR. CARLOS PRESTES – Per fe i ta men te.

Sr. Fer re i ra de Sou za – V. Exª cita fa tos par ti cu la res de um ou
ou tro mem bro da Igre ja, que não res pon de pela Igre ja e nem tra duz seu
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pen sa men to. V. Exª sabe que, a prin cí pio, cer tos ele men tos da re li gião
com ba ti am a ex pres são “li ber da de, igual da de e fra ter ni da de”.

SR. CARLOS PRESTES – Per mi tam-me os no bres se na do -
res que ter mi ne mi nhas con si de ra ções.

O mais la men tá vel é que, de po is des sas con si de ra ções de or dem
teó ri ca, de po is de le van tar o pro ble ma de ine xis tên cia do Di re i to na URSS
como base, como pre mis sa para seu dis cur so de con tes ta ção ao meu, te nha 
fe i to o no bre co le ga, Sr. Ha mil ton No gue i ra, a ci ta ção de al guns des ses inú -
me ros au to res que exis tem no mun do in te i ro con tra a União So vié ti ca. Era
jus ta men te o que não se es pe ra va da ati tu de de mo crá ti ca de V. Exª.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exª tem o di re i to de con tes tá-los.

SR. CARLOS PRESTES – Não pre ten do, de for ma al gu ma,
res pon der às ci ta ções com ou tra mon ta nha de li vros a fa vor. Se ria in ter -
mi ná vel o de ba te.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – De ple no acor do; um não mais aca bar.

SR. CARLOS PRESTES – Não ocu pei a tri bu na, no meu pri -
me i ro dis cur so, nem ago ra, para fa zer pro pa gan da ide o ló gi ca. Quis ape -
nas re fe rir-me ao acon te ci men to his tó ri co e im por tan te de 7 de no vem -
bro de 1917. Foi, en tre tan to, tra zi do à ba i la a fal ta de de mo cra cia na
União So vié ti ca.

SR. PRESIDENTE (Fa zen do soar o tím pa no.) – V. Exª já ul tra -
pas sou o tem po de que dis pu nha.

SR. CARLOS PRESTES – Per mi ta-me V. Exª mais al guns
mi nu tos para ter mi nar as con si de ra ções que ve nho fa zen do.

Entre os di ver sos ar ti gos da Cons ti tu i ção que evi den ci am,
cla ra men te, a de mo cra cia na União So vié ti ca, vou ler ape nas o de nº 25
para mos trar que ela de fato exis te.

Diz o se guin te:
“Por ser do in te res se dos tra ba lha do res e a fim de con -

so li dar o re gi me so ci a lis ta, fi cam ga ran ti das por lei aos ci da -
dãos da URSS:
a)  a li ber da de de pa la vra;
b)  a li ber da de de im pren sa;
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c)  a li ber da de de re u nião e de co mí ci os;
d) a li ber da de de des fi les e ma ni fes ta ções nos lo gra dou ros

pú bli cos.
Estes di re i tos dos ci da dãos são ga ran ti dos pelo fato de

es ta rem à dis po si ção dos tra ba lha do res e de suas or ga ni za -
ções, ti po gra fi as, es to ques de pa pel, edi fí ci os pú bli cos, ruas,
me i os de co mu ni ca ção e ou tras con di ções ma te ri a is ne ces sá ri as
ao exer cí cio de di tos di re i tos.”
Sa be mos o que é li ber da de de im pren sa na so ci e da de ca pi ta -

lis ta. É cada vez mais a li ber da de para os ri cos pos su í rem bons jor na is.
O pro le ta ri a do luta com di fi cul da des. A li ber da de é teó ri ca. Cons ta da
le tra das cons ti tu i ções, mas, para te rem seu jor nal, só o con se guem de -
po is de gran des di fi cul da des, cada vez ma i o res. A li ber da de de im pren sa, 
mes mo nos Esta dos Uni dos, é mo no pó lio dos gran des trus tes, das gran des 
em pre sas jor na lís ti cas, hoje, cada vez ma i o res, nas so ci e da des ca pi ta lis tas.

Está as se gu ra da a li ber da de teó ri ca; mas na prá ti ca esta li ber -
da de não exis te. Argu men ta-se que na Rús sia há fal ta de de mo cra cia por 
ha ver par ti do úni co. Mas que é par ti do? Par ti do po lí ti co é or ga ni za ção
de clas se. Numa so ci e da de di vi di da em clas ses, exis tem di ver sas ca ma das
so ci a is com in te res ses di ver gen tes. Exis tem os par ti dos po lí ti cos, ine vi -
tá ve is. Estão em jogo os in te res ses exis ten tes. É a fa ta li da de his tó ri ca.
Não foi cri a do por Marx: é a re a li da de da pró pria evo lu ção so ci al.

Na União So vié ti ca não exis te esta clas se; exis te uma só, que é 
a clas se pro le tá ria lu tan do pela sua uni da de. É a mes ma luta que aqui
ve mos. O pro le ta ri a do luta para aca bar com a ex plo ra ção da bur gue sia e 
che gar ao so ci a lis mo, en quan to as ou tras clas ses es tão se di vi din do cada
vez mais. É o que se ve ri fi ca na clas se mé dia, em que os ele men tos po bres,
que se pro le ta ri zam, têm in te res ses di a me tral men te opos tos aos da que les
mais ri cos, que se ven dem ao im pe ri a lis mo, como os que se pres tam a
ser ad vo ga dos das gran des em pre sas es tran ge i ras.

Sr. Atí lio Vi vác qua – V. Exª não ad mi te que den tro da pró pria
clas se pos sa ha ver so lu ção para os ca sos que aten tem con tra as con di ções
fun da men ta is do País?

SR. PRESIDENTE (Fa zen do soar os tím pa nos.) – Peço ao no bre 
Se na dor que não per mi ta apar tes por que o tem po está es go ta do.
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SR. CARLOS PRESTES – O Sr. Pre si den te pede-me que
con clua.

A ver da de é que o cres ci men to do ní vel de vida na Rús sia é
de fato cons ta ta do por to dos. Já não me re fi ro à mu dan ça de si tu a ção
da que la ve lha Rús sia atra sa da da Eu ro pa para a Rús sia atu al, que fi gu ra
hoje ao lado das na ções de ma i or pro je ção. Os nú me ros que re ve lam tal
pro gres so não po dem ser re fu ta dos. Qu an to ao ní vel de vida das gran -
des mas sas, é o pró prio Go ver no da União So vié ti ca que ho nes ta men te
de cla ra ser ain da in fe ri or ao ní vel da vida mé dia dos Esta dos Uni dos.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Mu i to bem.

SR. CARLOS PRESTES – Quer di zer, dos Esta dos Uni dos,
país ca pi ta lis ta dos mais avan ça dos. Por mais que a in dús tria so vié ti ca 
ti ves se pro gre di do ain da não atin giu aque le gran de ní vel.

Mas o ní vel su biu ou não? Pe los da dos que pos so apre sen tar,
su biu por que na URSS a in dús tria de cal ça do, por exem plo, que em 1914
fa bri ca va 19 mi lhões de pa res e ex por ta va 10, em 1934, quan do já se ha -
via de di ca do à in dús tria pe sa da para for mar a sua base si de rúr gi ca, fa bri -
ca va 120 mi lhões de pa res e não ex por ta va ne nhum. Ape sar dis to, todo o
povo gri ta va por fal ta de cal ça do. O mes mo se dará no Bra sil, no dia em
que as gran des mas sas cam po ne sas ti ve rem pos si bi li da de de usar cal ça do.
A ver da de é que não te mos fá bri cas ca pa zes de abas te cer o nos so povo.

A re a li da de, po rém, é que o ní vel de vida do povo so vié ti co
au men tou. V. Exª fa lou nos abor tos e nos di vór ci os…

SR. PRESIDENTE – Peço a V. Exª que con clua; está ter mi -
na da a fase de dis cus são.

SR. CARLOS PRESTES – Pe di ria a V. Exª mais 10 mi nu tos
para dar a mi nha opi nião so bre o pa re cer da Co mis são.

SR. PRESIDENTE – Já foi ex ce di do de mu i to o tem po de
que dis pu nha V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Per gun to a V. Exª se po de rei fa lar 
ama nhã na hora da vo ta ção, por que, pa re ce-me, V. Exª não vai sub me ter
a vo tos o pa re cer.

SR. PRESIDENTE – Re gi men tal men te há nú me ro; a me nos
que al gum dos Srs. Se na do res peça a pa la vra.
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SR. CARLOS PRESTES – De se jo, pelo me nos, fa zer uma
de cla ra ção, an tes de V. Exª sub me ter o pa re cer a vo tos.

SR. PRESIDENTE – Infe liz men te, não é pos sí vel.
SR. CARLOS PRESTES – La men to.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Por oca sião da vo ta ção, S. Exª po de rá
pe dir a pa la vra para en ca mi nhá-la. Ago ra, es ta mos em fase de dis cus são.

SR. PRESIDENTE – V. Exª usa rá da pa la vra no mo men to
opor tu no. Se o de se jar, po de rá fa lar tam bém no ex pe di en te.

SR. CARLOS PRESTES – Nes te caso, eu me sub me to. (Mu i to
bem! Mu i to bem!)

SR. CÍCERO DE VASCONCELOS – Peço a pa la vra, Sr.
Pre si den te.

SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o no bre Se na dor.
SR. CÍCERO VASCONCELOS∗ – Sr. Pre si den te, vou fa lar

para dar uma sa tis fa ção àque les cu jos vo tos me en con tro nes ta Casa, ao
povo ca tó li co do Bra sil, jus ti fi can do a ra zão pela qual vo ta rei a fa vor do
subs ti tu ti vo apre sen ta do pela Co mis são de Di plo ma cia.

Faço com ple ta dis tin ção en tre a Rús sia como na ção que man -
tém com o nos so povo re la ções di plo má ti cas e o re gi me que ali foi im -
plan ta do a 7 de no vem bro de 1917.

Re co nhe ço que é um pou co di fí cil fa zer esta dis tin ção; en tre -
tan to meu voto será en ca ran do de ma ne i ra com ple ta e evi den te esta
di fe ren ci a ção.

Nun ca po de ria vo tar con gra tu lan do-me pela ins ta u ra ção do
re gi me co mu nis ta, por que con si de ro o co mu nis mo um sis te ma ma te ri a -
lis ta e ateu.

Por isso, Sr. Pre si den te, de cla ro que o meu voto re duz o re que -
ri men to a mero ato de cor te sia para com uma na ção que man tém re la -
ções di plo má ti cas com o nos so País. (Mu i to bem!)

SR. PRESIDENTE – Con ti nua a dis cus são.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Peço a pa la vra.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o no bre Se na dor.

SR. HAMILTON NOGUEIRA∗ – Sr. Pre si den te, faço mi -
nhas as pa la vras do no bre Se na dor Cí ce ro de Vas con ce los, e que ro re a -
fir mar o que dis se em apar te ao no bre co le ga Se nhor Car los Pres tes.

Na jus ti fi ca ção do pa re cer, en con tra-se o se guin te:
“É pra xe con sa gra da en tre na ções ami gas a tro ca de cor -

te si as como a de que cu i da o re que ri men to ex pres so.”
Ora, Sr. Pre si den te, como acen tu ei, as re la ções di plo má ti cas

en tre o Bra sil e a Rús sia já vão de lon gos me ses.
A 7 de Se tem bro, gran de data na ci o nal bra si le i ra, to das as

na ções do mun do, que man tém re la ções di plo má ti cas com o Bra sil,
man da ram-lhes os seus vo tos de con gra tu la ções. No en tan to, pos so
as se gu rar que a União So vié ti ca ne nhum voto de con gra tu la ções nos
en vi ou, ne nhu ma cor te sia para co nos co hou ve da par te des ta na ção.
Ora, se as sim acon te ceu, não sei o que va mos tro car, uma vez que nada
re ce be mos. Vo ta rei, pois, con tra o re que ri men to. (Mu i to bem! Mu i to bem!)

SR. PRESIDENTE – Con ti nua a dis cus são. (Pa u sa.) Não
ha ven do mais quem peça a pa la vra pas sa rei à vo ta ção.

SR. CARLOS PRESTES – Peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o no bre Se na dor.

SR. CARLOS PRESTES (Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Pou cas
pa la vras, Sr. Pre si den te.

Con cor do com o pa re cer da Co mis são. Entre tan to  sin ce ra -
men te de cla ro  es tra nho esse pa re cer.

O re que ri men to para mim apre sen ta do foi qua se nos mes mos 
ter mos pela Co mis são de Di plo ma cia e Tra ta dos da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, ten do sido apro va do na que la Casa do Po der Le gis la ti vo.

A data de 7 de No vem bro cons ta da lis ta di plo má ti ca, onde se 
lê “União das Re pú bli cas So ci a lis tas dos So vi ets – ani ver sá rio da gran de
re vo lu ção so ci a lis ta.”

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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Quer di zer: os ter mos do meu re que ri men to são os da lis ta
di plo má ti ca. Ao re di gir, fiz ques tão de co lo cá-lo es tri ta men te de acor do
com a re la ção for ne ci da pelo Ita ma ra ti.

Assim, não com pre en do o mo ti vo por que a Co mis são de
Di plo ma cia e Tra ta dos do Se na do jul gou in dis pen sá vel mu dar a re da ção, 
subs ti tu in do ex pres sões jus ta men te igua is às da lis ta di plo má ti ca, que
fo ram apro va dos pela Câ ma ra e fa zen do com que o Se na do ado te ou tra.

Entre tan to, fol go em que a Co mis são, no pa re cer, te nha
afir ma do que não se tra ta va da ques tão de imis cu ir-se em ne gó ci os
in ter nos. Não ha via ra zão de ser al gu ma para isso; em todo o caso...

Sr. Flá vio Gu i ma rães – Na tu ral men te, a Co mis são teve em vis ta 
nes te caso que na ção al gu ma pode imis cu ir-se em ne gó ci os in ter nos
de ou tros. Deve-se pro cu rar a for ma di plo má ti ca para re sol ver seus
pro ble mas.

SR. CARLOS PRESTES – Com pre en do; mas con fes so que
isso me pa re ceu es tra nho.

Fol go de ver – re pi to – que a Co mis são de Di plo ma cia e Tra -
ta dos te nha ver sa do o as sun to, por que uma das gran des con quis tas da
úl ti ma guer ra foi jus ta men te a não in ter ven ção nos ne gó ci os in ter nos
dos ou tros po vos. Evi den te men te, isto não se re la ci o na com a União
So vié ti ca, que ja ma is in ter ve io nos ne gó ci os in ter nos do Bra sil; mas é de 
es pe rar que, no fu tu ro, quan do um em ba i xa dor como Adolf  Ber le faça
de cla ra ções in ter vin do di re ta men te nos ne gó ci os in ter nos de nos sa
Pá tria, o Se na do sa i ba to mar uma ati tu de fir me con tra tal in ter ven -
ção; e que as pa la vras re cen te men te pro nun ci a das nos Esta dos Uni dos
pelo em ba i xa dor Paw ley, afir man do que as mas sas ig na ras de nos sa ter ra 
es tão sen do en ga na das e le va das con tra aque le país pelo Par ti do Co mu -
nis ta, se jam con si de ra das uma in tro mis são in dé bi ta nos ne gó ci os da
po lí ti ca in ter na do Bra sil.

Sr. Flá vio Gu i ma rães – É uma opi nião pes so al do Sr. Emba i -
xa dor.

SR. CARLOS PRESTES – Pri me i ro, não ter mos es sas mas sas 
ig na ras a que se re fe re o Sr. Paw ley; se gun do o Par ti do Co mu nis ta
não está lu tan do con tra os Esta dos Uni dos. Ao con trá rio, ad mi ra -
mos o povo ame ri ca no, por que o sa be mos de mo cra ta e ini mi go das
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guer ras. Ata ca mos, as sim, os gran des in dus tri a is de ma te ri al bé li co, que
cons ti tu em com ou tros a par te mais re a ci o ná ria do ca pi ta lis mo ian que.

Nes tes ter mos es tou in te gral men te de acor do com o pa re cer
da Co mis são e com o subs ti tu ti vo por ela apre sen ta do. (Mu i to bem.)

SR. PRESIDENTE – Vou sub me ter a vo tos o subs ti tu ti vo
apre sen ta do pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res, nos se guin tes ter mos:

“Ao co me mo rar-se a data na ci o nal da URSS, de po is do
es ta be le ci men to das re la ções en tre o nos so País e aque la Na ção, 
as qua is as si na lam uma fase de co la bo ra ção en tre os dois po vos,
o Se na do Fe de ral con gra tu la-se com a Na ção e o Go ver no
So vié ti co pelo trans cur so da que la data!”

Os se nho res que o apro vam que i ram con ser var-se sen ta dos.
Está apro va do.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O júri e sua com pe tên cia

(Dis cur so de jus ti fi ca ção de emen das pro nun ci a do na
46ª Ses são do Se na do Fe de ral, Ana is do Se na do Fe de ral,

vol. 2, 22-11-46, pp. 347-352.)

Fe i ta esta ad ver tên cia, dou a pa la vra ao Sr. Se na dor Car los Pres tes.
SR. CARLOS PRESTES∗ – Sr. Pre si den te, as si nei com res tri -

ções o pa re cer do ilus tre re la tor da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
so bre o pro je to apre sen ta do pelo no bre Se na dor Ola vo de Oli ve i ra. E
isso por que, na que la Co mis são, tive a opor tu ni da de de de fen der a ne -
ces si da de de am pli ar a com pe tên cia do júri. Voto ven ci do, re ser vei-me
para, em ple ná rio, apre sen tar as emen das in dis pen sá ve is, que le vas sem a
Co mis são a dis cu tir o as sun to, já tão de ba ti do em seu seio.

Sr. Pre si den te, de po is da bri lhan te dis cus são, que tive oca sião
de ou vir, en tre ju ris tas, é sem dú vi da di fí cil para mim, mem bro da
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, sem ser ba cha rel em di re i to, en trar
no as sun to pro pri a men te dou tri ná rio.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.



Cre io que o no bre au tor do pro je to trou xe no vos ar gu men tos 
em de fe sa de al gu mas de suas ter ras. No en tan to, mes mo sem ace i tar a
opi nião de S. Exª de que os cri mes do lo sos con tra a vida, a que se re fe re 
a Cons ti tu i ção no pa rá gra fo 28 do art. 141, te nham esse con ce i to tão
am plo, que S. Exª lhes em pres ta; se ria, para mim, como de mo cra ta, uma 
sa tis fa ção que o pon to de vis ta do no bre Se na dor Ola vo Oli ve i ra fos se
ace i to como o jus to, o exa to, o cer to, por que, como mu i to bem dis se S. Exª,
é inad mis sí vel que numa de mo cra cia pos sa um ci da dão ser con de na do
por juiz sin gu lar a pe nas tão ele va das, como as de vin te e trin ta anos de
pri são.

Sr. Pre si den te, o júri é por es sên cia uma ins ti tu i ção de mo crá ti ca.
A Cons ti tu i ção de 18 de se tem bro, no pa rá gra fo 28 do art. 141,

res ta be le cen do o júri com to das as ga ran ti as que per de ra du ran te o
Esta do Novo, pro cla mou e as si na lou bem cla ra men te o seu es pí ri to
de mo crá ti co.

A res pe i to do júri, que ro fa zer mi nhas as pa la vras do gran de
ad vo ga do de nos so foro, que, de po is, de pro mul ga da a Cons ti tu i ção,
teve oca sião de, em no tá vel dis cur so, fa zer jus ti ça à Cons ti tu in te, no
to can te aos dis po si ti vos que tra tam do júri. Re fi ro-me ao Dr. Evan dro
Lins e Sil va. Diz ele re fe rin do-se às vi cis si tu des por que pas sou o júri
em nos sa ter ra:

“To dos ci tam o júri in glês como exem plar, re a li zan do in te gral -
men te a sua du pla mis são de de fen der a so ci e da de con tra o cri me e, ao
mes mo tem po, as se gu rar a li ber da de dos ci da dãos. Fa lar da ins ti tu i ção da
Ingla ter ra é fa lar do júri em todo o mun do. A or ga ni za ção é qua se a mes -
ma. Lá os ju ra dos res pon dem ao que si to ge né ri co – cul pa do ou não cul -
pa do – e tam bém po dem des clas si fi car o de li to atri bu í do ao réu. O jul ga -
men to en glo ba o fato e o di re i to. A de ci são é so be ra na e de cons ciên cia.

Assim é em to dos os lu ga res. Aqui, en tre tan to, o le gis la dor se
per mi tiu ape li dar de tri bu nal do júri um ór gão cu jas de ci sões po di am ser
re for ma das por ju í zes to ga dos. Me lhor fora a su pres são com ple ta.
Não ha via ne ces si da de de mo bi li zar men sal men te vin te e um ci da dãos, ti -
ran do-os de suas ocu pa ções, para de sem pe nhar uma fun ção que po de ria
ser exer ci da por um juiz pro fis si o nal. O júri foi, as sim, até o dia 18 de se -
tem bro de 1946, uma su per fe ta ção.
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Se na sua es sên cia es ta va de for ma do, tam bém na sua or ga ni -
za ção o Esta do Novo não o pou pou, re a li zan do aqui lo que Rui Bar bo sa
atri bu ía aos ini mi gos da ins ti tu i ção ‘que a bus cam cer ce ar e des na tu rar
pro gres si va men te, até que a eli mi nem usan do o nome de re for ma do res,
quan do o que re al men te lhes cabe é o de abo li ci o nis tas: por que a ten -
dên cia dos seus al vi tres é, se não sem pre con fes sa da, ao me nos sem pre
ma ni fes ta – a abo li ção do júri’.

Deu-se ao júri uma fe i ção aris to crá ti ca, es co lhen do o juiz um
pe que no cor po de ju ra dos, a seu in te i ro ar bí trio. Era na tu ral que os es -
co lhi dos fos sem sem pre pes so as de alta ca te go ria so ci al, ti ra dos das re la -
ções do pre si den te do júri. O que acon te ceu, na prá ti ca, pelo me nos
aqui no Dis tri to Fe de ral, é que as clas ses po bres – os ope rá ri os, os
co mer ciá ri os, os pe que nos co mer ci an tes, os mem bros de pe que na pro je -
ção  das clas ses li be ra is –, isto é, a ma i o ria da po pu la ção, nun ca es ta va
re pre sen ta da nos con se lhos jul ga do res. A pre tex to de que os de ba tes
eram por de ma is lon gos, li mi tou-se em ex ces so o tem po da dis cus são, o
que im por ta va, por ve zes, em cer ce a men to evi den te da de fe sa. Con cor da -
mos em que se deva pro cu rar abre vi ar os jul ga men tos, mas de for ma a
que com isso não se di fi cul te o exer cí cio da de fe sa. Deve fi car a cri té rio
dos ju ra dos a pror ro ga ção do li mi te fixo de tem po, sen do que este nun -
ca deve ser in fe ri or a duas ho ras.

Os ini mi gos do júri fo ram afi nal ba ti dos, por que só po di am
vi ver no cli ma da Car ta de 1937. A re cu pe ra ção das li ber da des pú bli cas
se ria, como foi, a sua mor te. Os cons ti tu in tes de 1946, aten den do aos
re cla mos da cons ciên cia na ci o nal, fi ze ram res sus ci tar o júri, apro van do a 
emen da do no bre Se nhor Se na dor Aloy sio de Car va lho, as sim re di gi da:
“É ad mi ti da a ins ti tu i ção do júri, com a or ga ni za ção que lhe der a lei,
con tan to que seja sem pre ímpar o nú me ro de seus mem bros e ga ran ti do 
o si gi lo das vo ta ções, a ple ni tu de da de fe sa do réu e a so be ra nia dos
ve re di tos. Será obri ga to ri a men te da sua com pe tên cia o jul ga men to dos
cri mes con tra a vida.

Me lhor não po de ria ser dito. A Cons ti tu i ção cor tou qua is -
quer pre ten sões dos fal sos re for ma do res, dos abo li ci o nis tas do júri, de 
que fa la va Rui. Pre ven do os des vir tu a men tos e mu ti la ções da ins ti tu i -
ção, co nhe cen do a con tra fa ção sur gi da de po is de 1937, os cons ti tu in -
tes de ram logo o gol pe de mi se ri cór dia nos de tra to res do júri. O tex to
não se pres ta a de tur pa ções. Se guin do o me lhor cri té rio, sub me teu ao
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jul ga men to dos ju ra dos os cri mes mais gra ves, para os qua is as san ções 
só de vem ser apli ca das quan do a cul pa for evi den te aos olhos de toda
a gen te, como sa li en ta va Ma ga ri nos Tor res, a fim de não sa cri fi car o
se pul ta men to em vida, por lar gos anos, acu sa dos de de li tos que a so ci e -
da de ex cul pa e só os téc ni cos e a lei, no seu te o ris mo e abs tra ção, alhe i os
à re a li da de, en ca ram se ve ra men te. O si gi lo das vo ta ções e o nú me ro
ím par de juí zes são tam bém ca rac te rís ti cas de re le vo da ins ti tu i ção, por 
as se gu ra rem o de sem pe nho da fun ção de ju ra do sem cons tran gi men tos
e a ma i o ria sem pos si bi li da de de em pa te. Fi nal men te, a so be ra nia dos
ve re di tos, que é o fun da men to mes mo da ins ti tu i ção, foi res ta be le ci da.
Não será mais pos sí vel re for mar as de ci sões de cons ciên cia to ma das
pelo con se lho de ju ra dos.

Nes te pon to de nos so dis cur so, de ve mos uma ho me na gem ao 
gran de juiz Antô nio Eu gê nio Ma ga ri no Tor res, o ma i or de fen sor que a ins ti -
tu i ção do júri pos su iu no Bra sil. Qu an do a que ri am fe rir, quan do a ata -
ca vam, quan do pre ten di am de ne gri-la, ele es ta va na pri me i ra fila do
com ba te para re chaçar o ad ver sá rio. Em 1937, a sua luta foi ti tâ ni ca. O
me nos que ar ris cou foi o car go, es cre ven do uma car ta ao en tão Mi nis tro 
da Jus ti ça, car ta que está in cor po ra da à his tó ria do júri em nos so país,
pro tes tan do con tra a pro vi dên cia, que clas si fi cou de in ju rí di ca, im po lí ti ca
e avil tan te, de au to ri zar os tri bu na is de ape la ção a re for ma rem os ve re di tos
quan to ao mé ri to. 

Qu an do da so le ni da de da ina u gu ra ção de seu bus to nes te tri -
bu nal, na qual tam bém tive a hon ra de fa lar em nome dos ad vo ga dos,
re lem brei o tre cho de seu li vro, que é a mais com ple ta mo no gra fia já pu bli -
ca da no Bra sil so bre o júri, onde ele pu nha a es pe ran ça no fu tu ro, es cre -
ven do: ‘Um voto, en tre tan to, nos per mi ti mos for mu lar aqui, su ge ri do pela
le gis la ção com pa ra da, na per su a são de que o júri, sub sis tin do ao re gi -
me tran si tó rio de ago ra, seja afi nal re in te gra do na sua au to no mia e pres -
tí gio ne ces sá ri os’.

Foi pena que a mor te não lhe ti ves se as sis tido a sua pro fe -
cia. O re gi me tran si tó rio ruiu e o júri re vi veu.

Ma ga ri nos Tor res não se can sa va de mos trar ‘a ex ce lên cia da
ins ti tu i ção que con sis te jus ta men te no aco mo dar o pre ce i to le gal, abs -
tra to, ge né ri co, às di ver sas ci vi li za ções que se en con tram den tro de um
mes mo país, e a mo ral do mi nan te em cada épo ca’.
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É pre ci sa men te isso. O júri de li be ra de acor do com o sen ti -
men to mé dio da co le ti vi da de, que ele re pre sen ta, uma vez que seja com -
pos ta por ele men tos de to das as suas ca ma das. Não só os ho mens de
po si ção e for tu na po dem e de vem ser ju ra dos. Tam bém os po bres. Des -
ta que e di nhe i ro não in di cam pri vi lé gio de hon ra dez e ca pa ci da de para
jul gar os se me lhan tes.

Car va lho Mou rão tam bém es cre veu, com mu i ta pro pri e da de, ser
o júri a úni ca jus ti ça que ‘re fle tin do a opi nião do mi nan te na épo ca e no
lu gar do cri me aco mo da au to ma ti ca men te a jus ti ça re pres si va às ne ces si -
da des do meio am bi en te’.

Os ini mi gos do júri não se can sam de lhe apon tar as fa lhas e,
no Bra sil, in di cam, como sen do a prin ci pal, a obe diên cia dos ju ra dos, 
no in te ri or, aos che fes po lí ti cos lo ca is, daí re sul tan do de ci sões es can da -
lo sas. O ar gu men to é de todo im pro ce den te. O si gi lo do voto as se gu ra
ao ju ra do a in de pen dên cia de sua de ci são. Mu i to mais fa cil men te se po -
de ria di zer que o juiz pro fis si o nal, vo tan do a des co ber to, pu des se ser
cons tran gi do por ti ra ne tes mu ni ci pa is. De po is, tudo de pen de da com po -
si ção do cor po de ju ra dos. Des de que a urna ge ral não seja es co lhi da
pelo che fe po lí ti co, dela não fa rão par te ele men tos que lhe se jam ser vis. 

A opres são do che fe po lí ti co só ocor re rá se a or ga ni za ção das 
lis tas de ju ra dos se fi zer sob sua in fluên cia.

Para a or ga ni za ção des sas lis tas, lem bra mos e fa ze mos nos sa a 
su ges tão de Ma ga ri nos Tor res: o se le ci o na men to dos ju ra dos por meio de
ele i ção nas vá ri as clas ses so ci a is, in di can do cada as so ci a ção ou sin di ca to
de in te lec tu a is, in dus tri a is, fun ci o ná ri os pú bli cos e ope rá ri os os ele men tos
de ma i or cri té rio e ca pa ci da de no seu seio. É um mé to do ra ci o nal, de mo -
crá ti co e de fá cil exe cu ção.

Nós, os ami gos do júri, de ve mos con ti nu ar a pos tos. Re con -
quis ta da a so be ra nia da ins ti tu i ção, te re mos den tro em pou co a sua lei
re gu la do ra. So mos par ti dá ri os do júri por que ele é ema na ção da von ta de 
do povo; por que as suas de ci sões, pro fe ri das por cons ciên ci as li vres de
pre con ce i tos, aten dem ao pen sa men to mé dio da so ci e da de; por que o
ju ra do vota se cre ta men te, não ten do in te res se jun to ao Go ver no nem
pe ran te o pú bli co; por que os ju ra dos não con fi am um no voto do ou tro
es for çan do-se cada qual para vo tar com o má xi mo de aten ção; por que o 
voto de cons ciên cia aten de me lhor à in di vi du a li za ção da pena, con si de -
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ran do a per so na li da de do réu em pri me i ro pla no no jul ga men to (vide
Ma ga ri nos Tor res). 

De ve mos ple i te ar que a nova lei de or ga ni za ção do júri siga a
ju ris pru dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que con si de rou como
ca rac te rís ti cas da ins ti tu i ção:

I – quan to à com po si ção: a) a cor po ra ção dos ju ra dos
com pos ta de ci da dãos qua li fi ca dos pe ri o di ca men te por au to -
ri da des de sig na das pela lei, ti ra dos de to das as clas ses so ci a is
(por ele i ções, se gun do a su ges tão aci ma de Ma ga ri nos Torres),
ten do as qua li da des le ga is pre vi a men te es ta be le ci das para as
fun ções de juiz de fato, com re cur sos de ad mis são ou inad -
mis são na res pec ti va lis ta; b) o con se lho de jul ga men to com -
pos to de cer to nú me ro de ju í zes, es co lhi dos à sor te de en tre o 
cor po de ju ra dos, em nú me ros trí pli ce ou quá dru plo, com an -
te ce dên cia sor te a dos para ser vi rem em cer ta ses são, pre vi a -
men te mar ca da por quem a ti ver de pre si dir, e de pu ra dos pela
ace i ta ção ou re cu sa ção das par tes, li mi ta das as re cu sa ções a
um nú me ro tal que por elas não seja es go ta da a urna dos ju ra -
dos con vo ca dos para a ses são;

II – quan to ao fun ci o na men to: – a) in co mu ni ca bi li da de
dos ju ra dos com pes so as es tra nhas ao con se lho, para evi tar
su ges tões alhe i as; b) ale ga ções e pro vas da acu sa ção e de fe sa
pro du zi da pu bli ca men te pe ran te ele; c) atri bu i ção de jul ga rem 
es tes ju ra dos se gun do sua cons ciên cia; d) ir res pon sa bi li da de
pelo voto emi ti do con tra ou a fa vor do réu (Apud João Bar ba -
lho, pág. 457-458). 

Nes ta so le ni da de de re go zi jo, nós, os ad vo ga dos que
mi li ta mos na tri bu na do júri da Ca pi tal da Re pú bli ca, pres ta -
mos a nos sa ho me na gem à Cons ti tu in te de 1946, na pes soa
do emi nen te Sr. Se na dor Aloy sio de Car va lho, que foi, na -
que la Casa do povo, o cam peão da re con quis ta da so be ra nia
da jus ti ça po pu lar.

É pre ci so, ago ra, con so li dar a vi tó ria, pois, como já di zia
o Pa dre Antô nio Vi e i ra: ‘Pa ra se apro ve i tar e lo grar o tra ba lho,
há de ser com ou tro tra ba lho ma i or, que é as sis ti-los; há de se
as sis tir e in sis tir sem pre com eles tor nan do a tra ba lhar o já
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tra ba lha do, e a plan tar o já plan ta do, e a en si nar o já en si na do, 
não le van tan do ja ma is a mão da obra, por que sem pre está por 
obra, ain da de po is de obra da.”
Sr. Pre si den te, es tas pa la vras de ilus tres ad vo ga dos do nos so

Foro di zem bem do pon to de vis ta que aqui de fen do.
Con for me ou vi ram os Srs. Se na do res, há uma re fe rên cia nes se

dis cur so à emen da apre sen ta da pelo no bre co le ga Aloy sio de Car va lho.
Esta emen da, in fe liz men te, foi de po is mo di fi ca da pela Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e pelo Ple ná rio. A emen da, po rém, ser viu para
exe ge se da Cons ti tu i ção, dan do ra zão, nes te caso, ao no bre Se na dor
Ola vo Oli ve i ra, quan do dis se que não se em pre ga va a pa la vra ‘do lo sos’: 
será obri ga to ri a men te da sua com pe tên cia o jul ga men to dos cri mes con -
tra a vida.

Esses cri mes con tra a vida – sem ex pres são que, in con tes ta -
vel men te, cons ta hoje do tex to cons ti tu ci o nal – eram sim ples men te cri mes
do lo sos con tra a vida.

Não pre ten do, Sr. Pre si den te, en trar em dis cus são ju rí di ca da
am pli tu de ou não des se con ce i to. Cre io, no en tan to que, mes mo que a
in ter pre ta ção mais acer ta da fos se a do re la tor do pa re cer – a es tri ta, de
acor do com o Có di go Pe nal, que con si de ra cri mes con tra a vida ape nas
os co me ti dos in ten ci o nal e di re ta men te con tra a vida, a pa la vra, ‘do lo -
sos’ no sen ti do es pe cí fi co de cri me con tra a vida, que sem dú vi da não
está no tex to cons ti tu ci o nal, de fen de (e cre io ser este o mo men to), a
am pli a ção con si de rá vel da com pe tên cia do júri.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção foi dito e de fen di do com bri -
lhan tis mo, pelo no bre re la tor, nos so co le ga Se na dor Fer re i ra de Sou za e
ou tros mem bros, que não era con ve ni en te, numa lei de emer gên cia
como a atu al, mo di fi car de ma ne i ra tão pro fun da a com pe tên cia do júri.

Cre mos, no en tan to, pe ri go sa a ten dên cia de fa zer mos leis de
emer gên cia, por que uma lei de emer gên cia sig ni fi ca rá de qual quer ma ne -
i ra uma in ter pre ta ção da Cons ti tu i ção pelo Con gres so, à qual po de rá
mais tar de di fi cul tar a mo di fi ca ção des sas pró pri as leis de emer gên cia. O 
mo men to é este, e, por as sim jul gá-lo, não que ro es ten der-me.

Pre ten dia ain da ci tar Rui Bar bo sa so bre a com pe tên cia do
júri, quan do mos tra que, já na épo ca co lo ni al, na Amé ri ca co lô nia, to dos 
os cri mes eram da com pe tên cia do júri. Essa, sem dúvi da, a ten dên cia
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de mo crá ti ca de en tre gar ao júri os ci da dãos, os jul ga men tos de fato de
to dos os cri mes, par ti cu lar men te da que les que são pu ni dos com pe nas
de ma i or du ra ção.

Nes tas con di ções, além de con cor dar com o pri mi ti vo art. 2º
do pro je to e, ago ra, com a emen da lida pelo no bre au tor do pro je to,
cre io que a es tes cri mes ain da de vi am ser agre ga dos ou tros mais, in clu -
si ve os po lí ti cos, os cri mes de ca lú nia e in jú ria, os cri mes con tra a or -
ga ni za ção do tra ba lho. E é nes se sen ti do que apre sen to emen da pro -
pon do, es pe ci fi ca men te, in clu ir-se na com pe tên cia do júri to dos os cri -
mes pre vis tos nos se guin tes ar ti gos do Có di go Pe nal: 129, pa rá gra fo
3º; 129, pa rá gra fo 1º, nº II e pa rá gra fo 2º, V; 133, pa rá gra fo 2º; 134,
pa rá gra fo 2º; 135 (na hi pó te se da mor te); 136, pa rá gra fo 2º; 137, pa rá -
gra fo úni co; 157, pa rá gra fo 3º (2ª par te); 159, pa rá gra fo 3º; 213, com -
bi na do com 223, pa rá gra fo úni co; 214, com bi na do com 223, pa rá gra fo 
úni co; 219, com bi na do com 223, pa rá gra fo úni co; e ain da 138 e 140.
(Ca lú nia e in jú ria.)

Qu an to aos cri mes de pe ri go co mum e con tra a se gu ran ça
dos me i os de co mu ni ca ção e de trans por te e ou tros ser vi ços, e con tra a
sa ú de pú bli ca, dos qua is re sul te mor te (le tra b do art. 2º do pro je to),
pro po nho seja res ta u ra do o subs ti tu ti vo.

Com re la ção aos cri mes po lí ti cos, que fi cam cer ta men te na
de pen dên cia de le gis la ção es pe ci al – por que, de acor do com a Cons ti tu i -
ção, es tão su je i tos a le gis la ção es pe ci al –, des de já a com pe tên cia po dia
ser atri bu í da ao júri. Do mes mo modo, os cri mes con tra a or ga ni za ção
do tra ba lho (art. 197 e se guin tes).

Sr. Pre si den te, não me es ten do na de fe sa des te pon to de vis ta
por en ten der que o no bre au tor do pro je to já dis se mu i to a res pe i to.
Ca be ria à Co mis são não tor nar im pos sí vel a am pli a ção da com pe tên cia
do júri. Ela diz sim ples men te que são da com pe tên cia obri ga tó ria do júri 
os cri mes do lo sos con tra a vida. Mas quem ad mi te o mais ad mi te o me -
nos. Bas ta ler Eva ris to de Mo ra is, Ma ga ri nos Tor res e con sul tar as obras 
de Rui Bar bo sa, prin ci pal men te o seu cé le bre tra ba lho “Re cur so de Re -
vi são”, na de fe sa do Dr. Alcí dio Men don ça Lima, con tra ins tân cia do
Tri bu nal Su pe ri or do Rio Gran de do Sul. Po de rei ci tar di ver sas ou tras
pas sa gens em que Rui fez um his tó ri co so bre a com pe tên cia do júri
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como or ga nis mo de mo crá ti co e, sem dú vi da, um dos ma i o res da de mo -
cra cia na de fe sa e ga ran tia dos di re i tos do ci da dão.

Sr. Da rio Car do so – Aliás, nes se pon to não há di ver gên cia no
seio da Co mis são.

SR. CARLOS PRESTES – A di ver gên cia no seio da Co mis são
é so men te quan to à opor tu ni da de.

Sr. Da rio Car do so – So bre a con ve niên cia.
SR. CARLOS PRESTES – Mas, cre io que a opor tu ni da de

será jus ta men te esta. Se ria pe ri go so, a pre tex to de pres sa e ur gên cia, a
fe i tu ra de uma lei de emer gên cia.

Fir me mos des de já esse con ce i to li mi ta do na in ter pre ta ção do 
pa rá gra fo 20 do ar ti go 141 da Cons ti tu i ção.

Assim, vou ler al gu mas con si de ra ções que tive oca sião de
es cre ver so bre o as sun to:

“Visa o le gis la dor à par ti ci pa ção do povo nos jul ga men tos
dos cri mes mo ra is e gra ves que a lei pe nal co mi na. O réu é
jul ga do pe los seus pa res, pe los ju í zes de fato, que po dem
jul gar de cons ciên cia, mes mo fu gin do à pro va dos au tos, de
acor do com as cir cuns tân ci as e o de ba te, o que não pode
ocor rer en tre ju í zes de di re i to, que se res trin gem ao ale ga do e
pro va do.

Quem jul ga o mais gra ve de ve ria jul gar o me nos gra ve.
Quem pode o mais, evi den te men te, pode o me nos.

Argu men tam os ad ver sá ri os, com os in cô mo dos de uma 
mo bi li za ção de ci da dãos, re ti ra dos de seus afa ze res, para pres -
ta ção de um ser vi ço tra ba lho so e gra tu i to.

O ide al se ria trans for mar as vin te va ras cri mi na is em vin -
te tri bu na is po pu la res, para o jul ga men to de to das as in fra ções
pe na is. Isso não pre ju di ca ria os ju í zes, por que con ti nu a ri am
eles a pre si dir e di ri gir es ses tri bu na is, e a jus ti ça se ria apli ca da 
pe los pró pri os re pre sen tan tes da so ci e da de atin gi da pe los
cri mes.”
Sr. Pre si den te, quan do se co gi ta de am pli ar a com pe tên cia do

júri, ins ti tu i ção tão ne ces sá ria como ga ran tia de mo crá ti ca, su ge ri no pro -
je to de lei so bre sua com po si ção fos se in clu í do um ar ti go mo di fi can do

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 535



o de nú me ro 439 do Có di go do Pro ces so Pe nal. Tive oca sião, tam bém,
de apre sen tar emen da nes se sen ti do, emen da que re i te ro ago ra, como
adi ti va ao pro je to.

Diz o se guin te:
“O ar ti go 439 do Có di go do Pro ces so Pe nal pas sa rá a

ter a se guin te re da ção:
‘Anu al men te se rão alis ta dos pelo juiz pre si den te do júri

qui nhen tos a dois mil ju ra dos, no Dis tri to Fe de ral, e nas
co mar cas de mais de cem mil ha bi tan tes, e oi ten ta a mil nas
co mar cas ou ter mos de me nor po pu la ção. Para o alis ta men to, 
o juiz re qui si ta rá às au to ri da des lo ca is, as so ci a ções de clas se,
sin di ca tos pro fis si o na is e re par ti ções pú bli cas, a in di ca ção de
ci da dãos que re ú nam as con di ções le ga is.

As as so ci a ções de clas se e sin di ca tos pro fis si o na is in di -
ca rão os seus as so ci a dos para os ser vi ços do júri por meio de
ele i ção.’

Obser va ção – Essa in clu são é fun da men tal para a de mo -
cra ti za ção do júri. E as sim era com pos to o cor po de ju ra dos
até 1937.”
Pro pu nha ain da, nes sa mes ma emen da, um pa rá gra fo ao ar ti go,

em que se diga:
“Das lis tas anu a is se rão ex clu í dos os ju ra dos que te nham 

sido sor te a dos du ran te o úl ti mo ano, só po den do fi gu rar três
anos após.”
A me di da visa à re no va ção con ti nu a da do cor po de ju ra dos.
Ain da para ma i or cla re za da lei – e isso se ria se cun dá rio –

pro pu nha que o ar ti go 12 do subs ti tu ti vo fos se es pe cí fi co em tudo aqui lo
que co li dis se com a pre sen te lei.

Sr. Pre si den te, eram es sas as con si de ra ções que de se ja va fa zer, 
en vi an do à Mesa, ime di a ta men te, as emen das que apre sen to ao subs ti tu -
ti vo da Co mis são. (Mu i to bem! Mu i to bem!)

SR. PRESIDENTE – Con ti nua a dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, está en cer ra da a

dis cus são.
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EMENDA Nº 2

Subs ti tua-se pelo se guin te:
“Com pe ti rá pri va ti va men te ao Tri bu nal do Júri, o jul ga men to:
a) dos cri mes pre vis tos nos ar ti gos 121, 121 §§ 1º e 2º, 122,

122 § úni co, 123, 124, 126, 127, 129 § 1º nº III, 129 § 2º nº V, 133 § 3º,
134 § 2º, 135 (caso de mor te), 136 § 2º, 137 § úni co, 138, 139, 140, 157
§ 3º, 159 § 3º, 213 c/c 223 § úni co, 214 c/c 223 § úni co, 219 c/c 223 §
úni co do Có di go Pe nal;

b) dos cri mes de pe ri go co mum e con tra a se gu ran ça dos me i -
os de co mu ni ca ção e trans por te e ou tros ser vi ços, e con tra a sa ú de pú -
bli ca, dos qua is re sul te mor te;

c) dos cri mes po lí ti cos;
d) dos cri mes con tra a or ga ni za ção do tra ba lho, art. 197 a 207

do Có di go Pe nal;
e) da ten ta ti va, quan do pos sí vel, de qual quer dos re fe ri dos

cri mes;
f) dos de li tos de im pren sa na for ma da le gis la ção es pe ci al em

vi gor.”
Sala das Ses sões, 25 de no vem bro de 1946. Luiz Car los

Pres tes.

EMENDA Nº 3

Subs ti tu ir par te fi nal por:

“A cri té rio dos ju ra dos esse tem po po de rá ser pror ro ga do por 
uma hora, me di an te re que ri men to das par tes, que será de ci di do por vo -
ta ção se cre ta.”

Sala das Ses sões, 25 de no vem bro de 1946. – Luiz Car los
Pres tes.

Acres cen te-se ao art. 12 do subs ti tu ti vo:

...“e to dos aque les que co li dem com a pre sen te lei”.

Sala das Ses sões, 25 de no vem bro de 1946. – Luiz Car los
Pres tes.
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EMENDA Nº 4

Inclua-se onde con vi er:
O ar ti go 439 do Có di go do Pro ces so Pe nal pas sa rá a ter a

se guin te re da ção:
“Anu al men te se rão alis ta dos pelo juiz pre si den te do júri, qui -

nhen tos a dois mil ju ra dos no Dis tri to Fe de ral, e nas co mar cas de
mais de cem mil ha bi tan tes, e oi ten ta a mil nas co mar cas ou ter mos de
me nor po pu la ção. Para o alis ta men to, o juiz re qui si ta rá às au to ri da des
lo ca is, as so ci a ções de clas se, sin di ca tos pro fis si o na is e re par ti ções pú bli -
cas a in di ca ção de ci da dãos que re ú nam as con di ções le ga is.

As as so ci a ções de clas se e sin di ca tos pro fis si o na is in di ca rão
os seus as so ci a dos para o ser vi ço do júri por meio de ele i ção.

§ – Das lis tas anu a is se rão ex clu í dos os ju ra dos que te -
nham sido sor te a dos du ran te o úl ti mo ano, só po den do fi gu rar três
anos atrás.”

Sala das Ses sões, 25 de no vem bro de 1946. – Luiz Car los Pres tes.
SR. PRESIDENTE – De acor do com o ar ti go 138 do Re gi -

men to, o pro je to, o subs ti tu ti vo e as emen das se rão en vi ados à Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça para que emi ta pa re cer.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A res pe i to de emen das à Pro po si ção nº 11

(Dis cur so pro nun ci a do na 57ª ses são do Se na do Fe de ral, 
Ana is do Se na do, vol. 3, 9-12-46, pp. 74-77.)1

ORDEM DO DIA

Dis cus são úni ca da Pro po si ção nº 11, de 1946, que re gu la
as ele i ções de 19 de ja ne i ro de 1947. Com pa re cer fa vo rá vel
da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça.
Em dis cus são.

 SR. CARLOS PRESTES – Peço a pa la vra.
SR. PRE SI DEN TE – Tem a pa la vra o no bre Se na dor.

SR. CARLOS PRESTES∗ – Sr. Pre si den te, pedi a pa la vra
para fun da men tar e en ca mi nhar à Mesa cin co emen das que ofe re ço à
Pro po si ção nº 11 da Câ ma ra dos De pu ta dos, re la ti vas ao pro ces so ele i -
to ral para o pró xi mo ple i to de 19 de ja ne i ro.

Como é sa bi do, o De cre to-Lei nº 7.586 foi mu ti la do em vir tu -
de dos De cre tos-Leis nos 8.556 e 8.835, que re vo ga ram par te de seus
dis po si ti vos.

Por ou tro lado, o De cre to-Lei nº 9.258 tor nou sem efe i to os
dois an te ri o res, sem pre en cher, en tre tan to, os dis po si ti vos re vo ga dos
pelo De cre to-Lei nº 7.586.

1 A Pro po si ção nº 11, en tão em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, re gu la men ta va
   as ele i ções su ple men ta res a se rem re a li za das a 19 de ja ne i ro de 1947. 
∗ Não foi re vis to pelo ora dor.



Tra ta-se, ago ra, Sr. Pre si den te, de uma lei de emer gên cia que
te ría mos o pra zer de apo i ar sem ma i o res mo di fi ca ções, de ma ne i ra que
pu des se sair do Se na do já em con di ções de re ce ber a san ção pre si den ci al.
No en tan to, isso, para nós, não é pos sí vel, por que cre mos não ser con -
ve ni en te ao Po der Le gis la ti vo, no mo men to, re vi go rar cer tos dis po si ti vos
do De cre to-Lei nº 7.586, que a nós se nos afi gu ram in cons ti tu ci o na is.

Re fi ro-me aos ar ti gos re la ti vos à re pre sen ta ção pro por ci o nal.
Não acre di ta mos que o sis te ma ado ta do pela cha ma da “Lei 

Aga mem non Ma ga lhães” seja pro por ci o nal. E, como a Cons ti tu i ção,
no art. 134, dis põe ta xa ti va men te que a re pre sen ta ção será pro por ci -
o nal, não nos pa re ce jus to que ao Par la men to ca i ba, nes te mo men to,
dar apo io a dis po si ti vo em con tra di ção com os ter mos da Cons ti tu i -
ção. É por isso, Sr. Pre si den te, que nos sen ti mos na obri ga ção de
apre sen tar, mes mo à Lei de Emer gên cia, emen da re la ti va à re pre sen -
ta ção pro por ci o nal.

Pro por ção é pa la vra do nos so lé xi co que tem sen ti do de fi ni -
do. Pre ten de-se afir mar que, em po lí ti ca, não é pos sí vel le var a pro por -
ção ao ex tre mo da re la ção ma te má ti ca. Sem dú vi da, isso é ver da de; mas
cer to é que a re pre sen ta ção dos par ti dos po lí ti cos deve ser pro por ci o -
nal, de acor do com a Cons ti tu i ção.

O art. 134 da nos sa Car ta Mag na de ter mi na que a pro por ção
seja re gu la da em lei. Mas é cla ro que a lei deve de ter mi nar de ma ne i ra
mais prá ti ca o pro ces so pelo qual se jam cal cu la dos os su frá gi os, de for -
ma que se res pe i te re al men te o pre ce i to cons ti tu ci o nal.

Exis tem di ver sos mo dos, vá ri os pro ces sos para se che gar a
esse cál cu lo, além do di re to, pela re gra de três. Um de les con sis te em
ve ri fi car o nú me ro de vo tos, da dos a cada par ti do e dis tri bu ir as va gas
na pro por ção dos su frá gi os – cál cu lo teó ri co que é pos sí vel ser fe i to, do
pon to de vis ta pu ra men te ma te má ti co, pela arit mé ti ca mais ri go ro sa.

O ne ces sá rio, na lei ele i to ral, é sim pli fi car o pro ces so, e para
isso exis tem di ver sas for mas. Mas, sim pli fi car o pro ces so não pode ser,
de ma ne i ra al gu ma, ne gar a pro por ci o na li da de.

O que hoje se es ta be le ce como sis te ma mis to, e que ama nhã
pode re ce ber ou tra de no mi na ção qual quer, não é pro por ci o nal. A re pre -
sen ta ção do Dis tri to Fe de ral re sul tan te das ele i ções de 2 de de zem bro
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nada tem de pro por ci o nal, Sr. Pre si den te. A acu mu la ção de res tos, em
be ne fí cio do par ti do ma jo ri tá rio, de ter mi nou, para a re pre sen ta ção lo cal, 
gra ves, sé ri as in jus ti ças, dan do lu gar a que um par ti do te nha nú me ro de
re pre sen tan tes mu i to ma i or do que sua for ça ele i to ral, em com pa ra ção
com a de ou tros.

O art. 48 da “Lei Aga mem non”, por tan to, leva, na prá ti ca, a
re sul ta dos evi den te men te imo ra is. Haja vis ta o caso do Dis tri to Fe de ral,
onde can di da tos que re ce be ram 13 mil vo tos não fo ram re co nhe ci dos,
en quan to ou tros, com 400 su frá gi os, ape nas es tão na Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O pri me i ro su plen te de De pu ta do do Par ti do Co mu nis ta, por 
exem plo, teve mais de 13 mil vo tos e con ti nua su plen te, en quan to o Sr.
Bar re to Pin to, que não con se guiu nem qui nhen tos vo tos, está na Câ ma ra
dos De pu ta dos com ou tros com pa nhe i ros de cha pa cujo nú me ro de vo tos
é re la ti va men te pe que no.

Cre mos, Sr. Pre si den te, que é che ga da a hora de se ado tar um
pro ces so que seja re al men te pro por ci o nal, pois se ria gra ve erro in sis tir o 
Po der Le gis la ti vo em dar for ça de lei a dis po si ti vo tão gri tan te con trá rio
à pro por ção. Pro por ção é pa la vra que tem sig ni fi ca ção cer ta. Qu al quer
arit mé ti ca o en si na. Nem se com pre en de que se agre gue à pa la vra pro -
por ção um ad je ti vo qual quer e se diga que isso é pro por ção. O sis te ma
tem que es tar de acor do com a lei; mas com a lei su bor di na da ao que
pre ce i tua a lei prin ci pal, o tex to da Cons ti tu i ção...

O pro ces so que apre sen ta mos, e que de for ma al gu ma bur la a 
pro por ção, por que de ter mi na re al men te uma re pre sen ta ção ri go ro sa -
men te pro por ci o nal, está va sa do nos se guin tes ter mos:

“Art. Fica as se gu ra da a re pre sen ta ção pro por ci o nal dos
par ti dos po lí ti cos, na for ma des ta lei.

Art. Pre en chi dos os lu ga res na Câ ma ra dos De pu ta dos,
Assem bléi as Le gis la ti vas e Câ ma ras Mu ni ci pa is, com apli ca ção
dos quo ci en tes ele i to ra is e par ti dá ri os, os lu ga res não pre en -
chi dos se rão atri bu í dos aos par ti dos po lí ti cos, obe de cen do as
nor mas se guin tes:
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a) di vi dir-se-á o nú me ro de vo tos de cada le gen da pelo
nú me ro de lu ga res por ela ob ti dos mais um, ca ben do o lu gar
a pre en cher ao par ti do que al can çar a ma i or mé dia;

b) re pe tir-se-á a ope ra ção até o pre en chi men to de to dos
os lu ga res.

c) con si de rar-se-á pri me i ra mé dia do par ti do que não
hou ver al can ça do o quo ci en te ele i to ral, o nú me ro de vo tos
re ce bi dos pela sua le gen da.”

Este é um pro ces so pro por ci o nal, como pro por ci o nal é aque le
ou tro apre sen ta do em emen das pelo ilus tre De pu ta do Raul Pil la, quan do
o pro je to es ta va na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Essa, Sr. Pre si den te, a emen da prin ci pal que apre sen ta mos,
so li ci tan do a aten ção dos nos sos pa res para a gra vi da de, se ri e da de mes mo,
do as sun to. Se ria um gol pe na Cons ti tu i ção dar mos, re i te ra da men te, for ça
de lei a dis po si ti vo in cons ti tu ci o nal.

Ou tra emen da que apre sen ta mos é re la ti va à li ber da de de
pro pa gan da. Jul ga mos in dis pen sá vel – in fe liz men te não es tou, nes te
mo men to, ar ma do de do cu men tos – a li ber da de de pro pa gan da. Hoje
pela ma nhã, no en tan to, re ce bi nu me ro sos te le gra mas de di ver sos pon -
tos do Bra sil, dan do ciên cia de que a pro pa gan da ele i to ral está sen do
cor ta da, pe las di ver sas au to ri da des, sob pre tex tos os mais di fe ren tes,
os mais to los.

A pro pa gan da ele i to ral está sen do di fi cul ta da em nos sa pá -
tria. É in dis pen sá vel, por isso, ar mar a Jus ti ça Ele i to ral com um dis -
po si ti vo ca te gó ri co, de ma ne i ra que os par ti dos po lí ti cos pos sam ape -
lar di re ta men te para os tri bu na is ele i to ra is com pe ti ções de ha be as cor -
pus e man da tos de se gu ran ça rá pi dos e ime di a tos, que bar rem toda
ar bi tra ri e da de das au to ri da des mu ni ci pa is, es ta du a is e mi li ta res, de in -
ter ven to res, co man dan tes de Re gião e co man dan tes de guar ni ção
que, por qua is quer mo ti vos, se jul gam com di re i to de im pe dir a pro -
pa gan da ele i to ral, de di fi cul tar a co lo ca ção de car ta zes, o em pre go,
en fim, de to dos os pro ces sos de pro pa gan da.

O ar ti go que pro po mos seja in clu í do na lei ele i to ral está as sim 
va sa do:
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“Art. Será as se gu ra da aos par ti dos po lí ti cos e aos ele i to -
res am pla pro pa gan da po lí ti ca, me di an te ra di o di fu são, im -
pren sa, co mí ci os, re u niões pú bli cas, car ta zes, bo le tins, fa i xas e 
ins cri ções, res pe i ta da a pro pri e da de pri va da, e pro i bi da, nos
mu ros, pa re dões e pré di os pú bli cos, o uso de tin ta fixa para
es cri ta de di ze res.”
Isso para as se gu rar a li ber da de e, ao mes mo tem po, evi tar o 

ar bí trio de cer tas au to ri da des que, a pre tex to de im pe dir pin tu ra em
pa re des, na ver da de o que de se jam é im pe dir a pro pa gan da ele i to ral.

Além dis so, Sr. Pre si den te, apre sen ta mos qua tro emen das
su pres si vas, sim pli fi can do, por tan to, o pro je to, por ser de emer gên -
cia. Qu an do tra ta mos do pro je to apre sen ta do à Casa pelo no bre Se -
na dor Sr. Ivo d’Aquino, ofe re ce mos ou tras su ges tões, pro cu ran do
adap tar nos sa lei ele i to ral àqui lo que jul ga mos mais ne ces sá rio, não
só para a ver da de do su frá gio em nos sa Pá tria, como tam bém para
sim pli fi ca ção do pro ces so, o que acre di ta mos já ser pos sí vel. Nes te
mo men to, en tre tan to, em vir tu de de se tra tar de me di da de emer gên -
cia re du zi mos ao mí ni mo nos sas su ges tões e emen das.

Um dos ar ti gos da Pro po si ção nº 11 que su ge ri mos seja su -
pres so é o de nº 3, re la ti vo ao su plen te de se na dor nas ele i ções de 19 de
ja ne i ro. Enten de mos que de vem ser ele i tos su plen tes para os atu a is
se na do res, e, ao mes mo tem po, para os can di da tos às ter ce i ras va gas do
Se na do.

O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral já de ci diu que, nas ele i ções ex -
clu si va men te de su plen tes para os atu a is se na do res, os par ti dos po lí ti -
cos po dem apre sen tar três no mes. Isso jus ti fi ca-se. É, sem dú vi da, me -
di da que po de mos cha mar mo ra li za do ra, pois não per mi ti rá que fi que
ao cri té rio puro e sim ples do par ti do po lí ti co a in di ca ção do su plen te,
que o nome seja im pos to pelo par ti do. Ao ele i to ra do ca be rá a es co lha,
se bem que, mes mo nes te caso, haja in jus ti ça, por que ou tros par ti dos
po de rão in ter fe rir nes sa es co lha. Mas, como os três no mes sa i rão de
par ti dos já re pre sen ta dos nes ta Casa, a in ter fe rên cia será li mi ta da. O
que não se com pre en de é que, para as ele i ções de se na dor e seu su -
plen te, se jam ne ces sá ri os três no mes.

A se gun da par te do art. 3º, jul ga mos de todo des ca bi da, in -
con ve ni en te...
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Sr. Aloy sio de Car va lho – E até in cons ti tu ci o nal.
SR. CARLOS PRESTES – ... e até in cons ti tu ci o nal, por que

pos si bi li ta, na es co lha do su plen te, a in ter fe rên cia de ou tros par ti dos.
Por isso, Sr. Pre si den te, jul go mais acer ta da a su pres são com -

ple ta do ar ti go. É in con ve ni en te e des ne ces sá ria a se gun da par te, uma
vez que o Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral se con si de rou em con di ções de
de ci dir a res pe i to.

Ou tra su pres são é a do pa rá gra fo úni co do art. 4º, que se re fe re
à ida de mí ni ma para a ele i ção de go ver na do res. Cre mos que o as sun to
não é da com pe tên cia do Po der Le gis la ti vo Fe de ral. Tra ta-se da au to -
no mia dos Esta dos, e essa ida de deve ser fi xa da pe las Cons ti tu i ções
es ta du a is. Se as Cons ti tu i ções es ta du a is es tão re vo ga das, pelo me nos
com ca rá ter de lei ain da exis tem, e cabe à Jus ti ça Ele i to ral, en tão, de ci dir 
a res pe i to.

Além dis so, ha ve rá con se qüên ci as pre ju di ci a is, por que o
can di da to hoje ele i to po de rá ama nhã ter sua ele i ção con tes ta da, por ser
in cons ti tu ci o nal esse pa rá gra fo úni co do art. 3º, o que virá pre ju di car
todo o pro ces so pos te ri or.

Ou tra emen da visa su pri mir o art. 5º, que tra ta da le gen da e
uni da de do par ti do. Tam bém o jul ga mos des ne ces sá rio.

Fi nal men te, su ge ri mos a su pres são do pa rá gra fo úni co do
art. 6º. Con si de ra mos o ar ti go mo ra li za dor. Está as sim re di gi do, na Pro -
po si ção nº 11:

“Os ór gãos de pu bli ci da de oral ou es cri ta, per ten cen tes à 
União, Esta dos, Mu ni cí pi os, au tar qui as ou pes so as ju rí di cas,
nos qua is es sas en ti da des te nham po si ções do mi nan tes, não
po de rão fa zer pro pa gan da de qual quer par ti do ou can di da to,
sob pena de ser pro i bi do seu fun ci o na men to e res pon sa bi li za -
dos seus re pre sen tan tes le ga is.”

É um dis po si ti vo, sem dú vi da mo ra li za dor – re pi to – o des te
ar ti go. Nós, do Par ti do Co mu nis ta, so mos os pri me i ros a sen tir a in con -
ve niên cia da im pren sa e do rá dio nas mãos do Go ver no. Já an tes de
qual quer pro pa gan da ele i to ral eles fa zem, de fato, uma gran de cam pa nha
po lí ti ca, par ti cu lar men te di ri gi da con tra o nos so par ti do. Ima gi ne mos,
ago ra, que se pro por ci o ne, na cam pa nha ele i to ral, a es ses ór gãos ple na
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li ber da de, para se rem usa dos pelo par ti do do Go ver no con tra os ou tros
par ti dos! Pois é jus ta men te a isso que con duz o pa rá gra fo alu di do.

O pa rá gra fo úni co do art. 6º diz jus ta men te o con trá rio do
que o ar ti go de ter mi na:

“Não cons ti tui in fra ção do dis pos to nes te ar ti go a pu bli -
ca ção em jor na is ou a di vul ga ção pe las es ta ções de rá dio de
pro pa gan da po lí ti ca, com a ex pres sa de cla ra ção de que se tra -
ta de ma té ria re mu ne ra da, des de que per mi ti da em igual da de
de con di ções, a to dos os par ti dos, me di an te pa ga men to à vis ta.”

Quer di zer: “me di an te pa ga men to” à vis ta, os ór gãos do go -
ver no po de rão fa zer pro pa gan da para to dos os par ti dos. Sa be mos, no
en tan to, que a pre ço de qual quer ouro, tal não se con se gue dos ór gãos
do go ver no; já vi ve mos dis so ex pe riên cia prá ti ca.

Ain da há pou cos dias, o Te a tro Mu ni ci pal des ta Ca pi tal foi
ce di do para a bam bo cha ta in te gra lis ta, para que o Par ti do de Re pre sen -
ta ção Po pu lar le vas se o tra i dor Plí nio Sal ga do a in cul tar a Na ção. A esse
Par ti do, a es ses se nho res in te gra lis tas, a es ses tra i do res de nos sa pá tria,
mes mo de po is do san gue der ra ma do na Itá lia, o Sr. Pre fe i to não va ci la
em en tre gar o Te a tro. Não sa be mos quan to pa ga ram e cre io mes mo que 
não pa ga ram co i sa al gu ma. Se, po rém, o Par ti do Co mu nis ta, le gal men te
or ga ni za do, so li ci ta o Te a tro – e já o havia so li ci ta do me ses an tes, para a 
re a li za ção da sua ter ce i ra con fe rên cia, em ju lho des te ano – para re a li zar 
a re u nião ple ná ria do seu Co mi tê Na ci o nal, nem da que la vez nem mes mo 
ago ra, de po is do pre ce den te aber to com a con ces são aos in te gra lis tas,
con se gue a pre ço de qual quer ouro que o pre fe i to mu ni ci pal des ta Ca pi tal 
o en tre gue.

No en tan to isto acon te ce na mu ni ci pa li da de ca ri o ca, onde o
Par ti do Co mu nis ta é, sem dú vi da, nos dias de hoje, o par ti do ma jo ri tá rio,
de ma i or in fluên cia po lí ti ca, o úni co ca paz de or ga ni zar gran des co mí ci os
com 200 e 300 mil pes so as, em pra ça pú bli ca, ape sar de to das as ame a ças
po li ci a is.

Sr. Pre si den te, acres ce que nem mes mo à Asso ci a ção dos
ex-Com ba ten tes da FEB, da que les que fo ram dar seu san gue e ex por
sua vida em de fe sa da pá tria, nem mes mo a essa Asso ci a ção a Pre fe i tu ra 
Mu ni ci pal ce deu o Te a tro por pre ço al gum.
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Não acre di to, por tan to, ab so lu ta men te que, se re du zir mos o
as sun to a ma té ria paga, seja pos sí vel a igual da de de con di ções. O mais
se gu ro é im pe dir que os gran des ór gãos ofi ci a is e as au tar qui as fa çam
pro pa gan da para o par ti do do go ver no. É por isso que apre sen ta mos
emen das su pri min do o pa rá gra fo úni co do art. 6º.

São es tas as emen das, Sr. Pre si den te, que, com a as si na tu ra de
cin co Sr. Se na do res, to das elas apo i a das, por tan to, te nho a opor tu ni da de 
de en vi ar à mesa. (Mu i to bem! Mu i to bem!)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A sus pen são do fun ci o na men to da Ju ven tu de Co mu nis ta

(Dis cur so pro nun ci a do na 8ª Ses são do Se na do Fe de ral,
Ana is do Se na do,  vol. 5, pp. 344-363.)

SR. CARLOS PRESTES – Peço a pa la vra para uma ex pli ca ção
pes so al.

SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o no bre Se na dor.

SR. CARLOS PRESTES (Para uma ex pli ca ção pes so al.) – Sr.
Pre si den te, Srs. Se na do res, era mi nha in ten ção, ao ser ini ci a da a ses são de
hoje, na hora do ex pe di en te, di zer al gu mas pa la vras so bre o mes mo as -
sun to a que se re fe riu o no bre Se na dor Ivo d’Aquino no dis cur so que
aca ba de pro fe rir. Sou be, no en tan to, que nos so ilus tre co le ga Se na dor
Mar con des Fi lho es ta va ins cri to para fa lar e que seu dis cur so, como
re al men te acon te ceu, pre en che ria toda a hora do ex pe di en te, e ain da a
pos sí vel pror ro ga ção re gi men tal de meia hora.

Di an te dis so, re ser va-me para ocu par a tri bu na na hora do
ex pe di en te de ama nhã. No en tan to, o dis cur so que aca ba de pro fe rir o
no bre Se na dor Ivo d’Aquino obri ga-me a vir à tri bu na e di zer, ain da
hoje, ape sar do adi an ta do da hora, al gu mas pa la vras. La men to ter de fa ti gar 



por al guns mi nu tos a aten ção dos no bres co le gas, mas as de cla ra ções do 
emi nen te lí der do PSD for çam-me a te cer con si de ra ções a que me con -
du zi ria tam bém a pu bli ca ção do de cre to que to dos co nhe ce mos.

Esse ato é la men tá vel. Con si de ra mo-lo, nós do Par ti do Co -
mu nis ta, e eu es pe ci al men te, seu re pre sen tan te nes ta Casa, um dos ma i o res
e dos mais sé ri os aten ta dos, até ago ra per pe tra dos, con tra a nos sa tão
jo vem Cons ti tu i ção de 18 de se tem bro do ano pas sa do.

Não é esta a pri me i ra vez que ocu po a tri bu na do Se na do
para pro tes tar con tra atos in cons ti tu ci o na is do Go ver no. Sem pre que
sou obri ga do a to mar esta po si ção, em nome do meu Par ti do, faço-o
cons tran gi do.

Nos sa opi nião é que, nos dias di fí ce is por que pas sa nos sa pá -
tria, ela não pode de i xar de ser a mes ma para to dos nós, do Se na do, re -
pre sen tan tes que so mos do País, e ele i tos que fo mos pelo nos so povo.
Pro tes tei jus ta men te con tra a dis tin ção fe i ta pelo no bre Se na dor Ivo
d’Aquino en tre o que seja a mi nha pá tria e a de S. Exª. Foi con tra esta
dis tin ção que tive ne ces si da de, prin ci pal men te, de me le van tar. O ilus tre
Se na dor Ivo d’Aquino co me te, pelo me nos, uma in jus ti ça quan do
pre ten de dis tin guir nos sas pá tri as. Ela é uma só.

Sr. Pre si den te, nin guém mais que eu tem um pas sa do su fi ci en te -
men te co nhe ci do de todo o povo bra si le i ro. Nin guém se su je i ta aos sa cri fí -
ci os a que me sub me ti se não per se guin do ide a is mu i to ele va dos, ob je ti vos
re al men te su pe ri o res. Qu e ro crer, após as pa la vras fi na is do no bre Se na dor
Ivo d’Aquino, que S. Exª re al men te re co nhe ce não de ve ria, re fe rin do-se
a um pa tri o ta, re pe tir as acu sa ções de uma im pren sa ve nal e in fa me a
ser vi ço do ca pi tal mo no po lis ta, dos ini mi gos os mais sór di dos e in tran -
si gen tes do nos so povo. Te nho lu ta do pela pá tria toda a mi nha vida. Fui 
co le ga de ho mens que ocu pam hoje al tos pos tos do Go ver no e que são
co nhe ci dos no país in te i ro.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª per mi te um apar te?

SR. CARLOS PRESTES – Com pra zer.

Sr. Ivo d’Aquino – Per mi ta-me V. Exª lhe diga que cul pa do de
tudo o que está acon te cen do é V. Exª  mes mo.
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SR. CARLOS PRESTES – Não se tra ta de cul pa, mas de afir -
ma ções de V. Exª. De se jo sa ber se o meu pro tes to é jus to ou não, se te -
nho ou não o di re i to de pro tes tar.

Sr. Ivo d’Aquino – Di zia que a cul pa é de V. Exª e mes mo que
numa sa ba ti na, den tro do seu par ti do afir mou…

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª vai bus car ve lhas ques tões
para me obri gar a ex pli car mas uma vez…

Sr. Ivo d’Aquino – Den tro de seu par ti do V. Exª fez uma de cla -
ra ção que cho cou a Na ção in te i ra. V. Exª foi por tan to sim ples men te o
cul pa do dis so.

SR. CARLOS PRESTES – ... cho cou V. Exª aos co le gas de
V. Exª, mas não à Na ção in te i ra. O Par ti do Co mu nis ta faz par te da
Na ção e a ele não cho ca ram as mi nhas pa la vras. 

Sr. Ha mil ton  No gue i ra – Só não cho cou aos do par ti do de V.
Exª, é cla ro.

SR. CARLOS PRESTES – Os do meu par ti do são par te da
Na ção. Bas ta di zer que nas ele i ções re a li za das de po is des ta de cla ra ção
ti ve mos cer ca de 500 mil vo tos. Vê V. Exª que não cho cou toda a Na ção .

Sr. Ivo d’Aquino – Nós to dos sa be mos que V.Exª, que foi um
mi li tar ilus tre, que ju rou à ban de i ra de sua pá tria…

SR. CARLOS PRESTES – É jus ta men te de fen den do in te res ses
su pe ri o res da mi nha pá tria que eu, Sr. Se na dor Ivo d’Aquino, as sim
ve nho agin do. É por isso que no dia em que um go ver no co me ter o cri me
de ar ras tar o nos so povo a uma guer ra im pe ri a lis ta, con tra os in te res ses 
na ci o na is con tra uma na ção, seja a Argen ti na ou qual quer ou tra, e
não so men te con tra a na ção so vié ti ca; quan do uma guer ra for in jus ta,
con trá ria aos in te res ses da na ci o na li da de, a mi nha ati tu de será sem pre a
mes ma con tra o go ver no cri mi no so que ar ras ta o país à guer ra a ser vi ço
do im pe ri a lis mo. Vou ci tar um exem plo: a Gu er ra do Cha co. Tan to
bo li vi a nos quan to pa ra gua i os fo ram por acaso ar ras ta dos ao con fli to
para be ne fí cio do Pa ra guai ou da Bo lí via.

Não! Fo ram em be ne fí cio dos ban que i ros de Nova iorque e
de Lon dres. Pa tri o ta não é quem obe de ce a es ses agen tes es tran ge i ros;
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ver da de i ro pa tri o ta é quem, ven cen do to das as di fi cul da des, ar ris ca a
pró pria vida con tra os tra i do res que as sim pro ce dem ex plo ran do o sen -
ti men to mais sa gra do do povo que é o do amor à sua pá tria.

Qu e ro ci tar mais um exem plo do que os an ti co mu nis tas sis te -
má ti cos que vi vem a acu sar de tra i do res os co mu nis tas. Um de les o Sr.
Schu ack Ver ga ra, an ti go Mi nis tro da Fa zen da do go ver no chi le no. Há
pou cos dias esse Se nhor pro cu rou o Mi nis tro do Exte ri or ar gen ti no, o
Sr. Bra mu glia, para pe dir que o go ver no ar gen ti no exer ces se pres são so bre 
o go ver no chi le no, a fim de que os co mu nis tas fos sem afas ta dos do po -
der. O Pre si den te do Chi le, Sr. Gon za lez Vi de la, aca ba de pu bli car uma
nota des mas ca ran do o tra i dor. Por que es tes são os tra i do res, os que le -
vam con si go a tra i ção, são os que se guem os ca mi nhos de Pe ta in, que
ven deu a Fran ça ao na zis mo. São ho mens como esse Mon se nhor Tiso,
ain da ago ra con de na do à for ca, pelo povo da Slo va quia, por que ago ra é
o povo slo va co que tem os des ti nos da pá tria em suas mãos e está pu nin -
do, en for can do os ver da de i ros tra i do res, os ho mens do an ti co mu nis -
mo sis te má ti co. Veja que en tre os co mu nis tas V. Exª só vai en con trar
os ho mens da re sis tên cia fran ce sa na luta con tra o na zis mo.

Sr. Ivo d’Aquino – A ques tão foi co lo ca da sim ples men te no
pon to em que V. Exª já foi ar güi do uma vez. O Sr. De pu ta do Ju ra ci Ma -
ga lhães, que foi ilus tre co le ga de ar mas do no bre Se na dor, fez a V. Exª
uma per gun ta na Assem bléia Cons ti tu in te, per gun ta essa que V. Exª não 
deu res pos ta.

SR. CARLOS PRESTES – A per gun ta a que V. Exª alu de
teve res pos ta mais de uma vez. Veja V. Exª as no tas ta qui grá fi cas do
meu dis cur so de en tão, ou dela o fo lhe to que con tém.

Sr. Ivo d’Aquino – Mas pos so re pe tir a per gun ta, e V. Exª dará
a res pos ta.

SR. CARLOS PRESTES –  A per gun ta que lhe foi fe i ta na
Assem bléia Cons ti tu in te re ves tiu-se de in sí dia, por que o as sun to não
po dia ser res pon di do em pou cas pa la vras. Faça V. Exª no va men te a per -
gun ta e verá que a mes ma é de fato in si di o sa e exi ge lon ga ex pla na ção,
por que não pode ser res pon di da em al gu mas pa la vras.
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Sr. Ivo d’Aquino – Eis a per gun ta no caso de uma guer ra a que
for o Bra sil  ar ras ta do por for ça de obri ga ções in ter na ci o na is. Cum prin do 
o go ver no dis po si ti vos cons ti tu ci o na is, nes sa guer ra con tra qual quer que 
seja o ad ver sá rio, lu ta ria V. Exª pela sua pá tria ou em fa vor dos seus ini -
mi gos? Foi essa a per gun ta e não a jul go cap ci o sa.

SR. CARLOS PRESTES – No mo men to a per gun ta foi in si -
di o sa. Mas pos so dar-lhe no va men te a res pos ta. Qu al quer pes soa me di a -
na men te cul ta com pre en de que a mes ma já está res pon di da. Qu al quer
que seja a lei em que se ba se ie o go ver no bra si le i ro para le var o Bra sil a
uma guer ra in jus ta, a uma guer ra con tra os in te res ses na ci o na is, a uma
guer ra con tra os in te res ses do nos so povo...

Sr. Ivo d’Aquino – Mes mo con tra a Cons ti tu i ção?

SR. CARLOS PRESTES  – Uma guer ra pode es tar den tro da
Cons ti tu i ção e não ser jus ta.

Mas, como ia di zen do, se o Bra sil for ar ras ta do a uma tal
guer ra, eu es ta rei con tra o Go ver no do meu País, em de fe sa dos pró pri os
in te res ses na ci o na is.

Sr. Ivo d’Aquino – Mas o Go ver no age de acor do com a Cons -
ti tu i ção. Não é con tra os in te res ses na ci o na is.

SR. CARLOS PRESTES  – Cada um de nós é ho mem, tem
ca be ça e o di re i to li vre de jul gar.

Sr. Fer re i ra de Souza – Vos sa Exce lên cia se opõe à sua pá tria
por um jul ga men to pes so al?

SR. CARLOS PRESTES – Ti ra den tes foi con de na do à for ca,
por quê? Por que jul ga va. Na que la  épo ca ele jul ga va ne ces sá ria, in dis -
pen sá vel, a in de pen dên cia do Bra sil. Foi en for ca do como tra i dor, po rém 
hoje não é mais tra i dor. Por quê? Por que, meus Se nho res, em qual quer
mo men to o go ver no pode er rar. Hoje mes mo po de mos ob ser var a si tu a -
ção do povo ale mão. Qu a is os seus er ros? Qu a is os que er ra ram? Os
que se li ga ram a Hi tler, ou os que se le van ta ram con tra Hi tler e fo ram
con trá ri os ao re gi me na zis ta?

Sr. Ivo d’Aquino – Vos sa Exce lên cia po de rá res pon der a si
mes mo, sim ples men te. Que res pos ta ele men tar de se ja V. Exª. É uma
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co i sa tão cla ra. Num caso de guer ra V. Exª irá lu tar com o Bra sil ou
com a Rús sia?

SR. CARLOS PRESTES  – Que res pos ta mais ele men tar de -
se ja V. Exª? Como bra si le i ro, não re spei to co i sa al gu ma quan do os in te -
res ses da pá tria es tão em jogo.

Sr. Ivo d’Aquino – Vos sa Exce lên cia fica en tão com o Bra sil ou 
con tra o Bra sil?

SR. CARLOS PRESTES  – Fico com o meu povo. V. Exª
ve ri fi ca rá de po is qua is os in te res ses do povo bra si le i ro e qua is os de uns 
pou cos que vi vem a pre pa rar am bi en te psi co ló gi co, a fim de co lo car o
pa tri o tis mo a ser vi ço de seus in te res ses.

Sr. Ivo d’Aquino – Quem re pre sen ta o povo bra si le i ro são os
po de res pú bli cos, ou en tão a Na ção não tem re pre sen tan tes.

SR. CARLOS PRESTES  – V. Exª não ig no ra que os ocu pan -
tes de al tos car gos po dem tra ir os in te res ses do povo. Hi tler tam bém
re pre sen ta va o povo e tra iu os in te res ses da Ale ma nha; Pe ta in re pre sen -
ta va o povo fran cês e tra iu os in te res ses da Fran ça; Ví tor Ema nu el
re pre sen ta va o povo ita li a no e tra iu os in te res ses da Itá lia.

Sr. Ivo d’Aquino – Esses ele men tos não re pre sen ta vam seus
po vos.

Sr. Arthur San tos – Eram re pre sen tan tes de es ta dos to ta li tá ri os 
e não de re gi mes de mo crá ti cos.

SR. CARLOS PRESTES – A Casa re i nan te na Itá lia re pre sen -
ta va ou não os in te res ses do povo ita li a no?

O ver da de i ro pa tri o ta ita li a no, Se nho res Se na do res, era aque le 
que so fria nos cár ce res da Itá lia de Mus so li ni e se le van ta va con tra a
guer ra fas cis ta que o di ta dor fa zia, em nome dos in te res ses da pá tria,
para ma tar os ne gros da Abis sí nia.

Se V. Exª, Se nhor Se na dor Ivo d’Aquino, se co lo ca nes se
pon to de vis ta, aca ba rá jus ti fi can do to das as guer ras, e nem to das são
jus tas. A guer ra pode ser jus ta, e, nes te caso, se re mos os pri me i ros a
lu tar. Qu an do se tra tou da guer ra con tra o na zis mo, acha mo-la jus ta, e
fo mos os pri me i ros a di zer, do fun do do cár ce re, onde es tá va mos, que
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de vía mos apo i ar um go ver no de união na ci o nal, em bo ra esse go ver no
per se guis se e en car ce ras se os co mu nis tas. Ele agia des se modo, mas cu i -
da va do in te res se da pá tria. Tra ta va-se, re al men te, de sal vá-la da in va são
fas cis ta. Nes se mo men to, apo i a mos o go ver no, in con di ci o nal men te,
sem nada pe dir. Da pri são es cre ve mos car tas em pres tan do in te gral apo -
io ao Go ver no do Sr. Ge tú lio Var gas, de cla ran do que era o mo men to da 
união na ci o nal em tor no dele, para de fen der a pá tria.

Te mos, en tre tan to, como pa tri o tas, o di re i to de con de nar uma 
guer ra in jus ta mo vi da pelo ca pi ta lis mo con tra os in te res ses na ci o na is.

Sr. Fer re i ra de Souza – Toda a ques tão gira em tor no do jul ga -
men to da jus ti ça da guer ra. Nos re gi mes de mo crá ti cos, essa apre ci a ção
com pe te aos po de res de mo crá ti cos.

SR. CARLOS PRESTES  – V. Exª co lo ca-se num pon to de
vis ta for mal.

Sr. Fer re i ra de Sou za – O povo bra si le i ro tem seus re pre sen tan tes.

Sr. Ivo d’Aquino – Vos sa Exce lên cia está de fen den do a Cons ti -
tu i ção, quan do ela,  para Vos sa Exce lên cia, vale e não vale ao mes mo
tem po.

Sr. Fer re i ra de Sou za  – Se não ado ta mos o for ma lis mo nos jul -
ga men tos, o re sul ta do é o des ca la bro, a de sor dem.

SR. CARLOS PRESTES  – Mas o go ver no, Se nhor Se na dor,
para le var o povo bra si le i ro à guer ra, terá que ras gar a Cons ti tu i ção, por -
que o nos so povo não quer a guer ra, não irá à guer ra.

Sr. Ivo d’Aquino – Isso é ou tra ques tão.

SR. CARLOS PRESTES – Nós, co mu nis tas, de fen de mos a
Cons ti tu i ção.

Sr. Vic to ri no Fre i re – Se ama nhã a Na ção de cla rar a guer ra, e
nós, pe los seus ór gãos de so be ra nia, a apro var mos, qual o jul ga men to de 
V. Exª?

SR. CARLOS PRESTES  – Per mi ta-me V. Exª uma per gun ta. 
Os ór gãos di ri gen tes das na ções fo ram sem pre, eter na men te sem ex ce -
ção, ho nes tos para com seu povo, le a is aos seus in te res ses?
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A his tó ria, no mun do in te i ro, pro va jus ta men te o con trá rio:
os go ver nan tes, os ór gãos le ga is, es tão ha bi tu a dos, no re gi me ca pi ta lis ta, 
a fe rir os in te res ses do povo.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Vos sa Exce lên cia é, en tão, uma su perau -
to ri da de para jul gá-los.

SR. CARLOS PRESTES  – V. Exª se co lo ca num pon to de
vis ta pu ra men te for mal, já dis se.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Está na ló gi ca da dou tri na co mu nis ta a 
des tru i ção de toda a or dem ju rí di ca. V. Exª não res pon deu, até hoje,
àque le meu dis cur so. To dos os ju ris tas pre sen tes con cor da ram co mi go.

SR. CARLOS PRESTES  – Vos sa Exce lên cia está equi vo ca do. 
Nin guém mais do que nós se bate pela or dem ju rí di ca.

Sr. Fer re i ra de Sou za – V. Exª se ar gui o di re i to de jul gar da jus -
ti ça de uma guer ra, cuja de cla ra ção te nha sido apro va da pe los ór gãos
cons ti tu ci o na is. Se as sim é, V. Exª se co lo ca fora da Cons ti tu i ção. Qu e ria
que me dis ses se qua is eram os ór gãos com pe ten tes para isso.

SR. CARLOS PRESTES  – Se o as sun to pre ci sa ser es cla re ci do
em ter mos mais ele men ta res per mi ta-me V. Exª que tra ga o exem plo de
um caso prá ti co. V. Exª sabe que o povo pa ra gua io e o bo li vi a no fo ram
ar ras ta dos à guer ra do Cha co pe los seus ór gãos com pe ten tes, per fe i ta -
men te den tro das leis. Qual de ve ria ser a po si ção do ver da de i ro pa tri o ta
pa ra gua io ou bo li vi a no?

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª co nhe ce al gum bo li vi a no que ti ves se
fi ca do com o Pa ra guai ou al gum pa ra gua io que ti ves se fi ca do com a
Bo lí via? Não hou ve ne nhum.

Sr. Plí nio Pom peu – Quem é, en tão, o juiz da jus ti ça da guer ra?

SR. CARLOS PRESTES  – Falo con tra a guer ra, Sr. Se na dor. 
Nos sa tese, a tese do ver da de i ro pa tri o ta, é esta. Digo que no caso de
uma guer ra, em que os ór gãos com pe ten tes tra i am os in te res ses do
povo, não os acom pa nha re mos. Po de re mos ser acu sa dos de tra i do res e
le va dos até à for ca ou ao fu zi la men to, po rém a  his tó ria de po is dirá de
que lado es ta vam os ver da de i ros tra i do res. Um ci da dão, ver da de i ro
pa tri o ta, quan do se tra ta dos in te res ses, dos su pe ri o res in te res ses da
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pá tria, quan do se tra ta do san gue do povo, pos to a ser vi ço de ban que i -
ros es tran ge i ros, nes se mo men to, para ele não ha ve ria mais lei, não
ha ve ria mais nada, Srs. Se na do res, por que es ta rá tudo com ple ta men te
sub ver ti do, es ta ria tudo de tal ma ne i ra re vo lu ci o na do, que não ha ve ria
ou tra po si ção se não a de re a gir con tra um go ver no de tra i ção na ci o nal.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Ne gan do a Cons ti tu i ção!

Sr. Arthur San tos – V. Exª per mi te um apar te? (Assen ti men to
do ora dor.) – Devo afir mar que, des de a pri me i ra vez em que li as de -
cla ra ções de V. Exª, na Cons ti tu in te, com pre en di o pen sa men to de V.
Exª. Faço jus ti ça em jul gar que V. Exª não é um tra i dor, nem se com -
por ta ria con tra a sua pá tria. Mas não pos so com pre en der; ago ra, no seu
dis cur so, é este po der, que V. Exª se ar ro ga, de jul gar da le ga li da de ou
ile ga li da de de uma guer ra, quan do os po de res cons ti tu í dos já se ma ni -
fes ta ram a fa vor. Então, os re pre sen tan tes dos par ti dos, os re pre sen tan tes 
de sin di ca tos e ou tros se rão os ór gãos que irão jul gar da le ga li da de ou
ile ga li da de de uma guer ra, para sa bo tar os in te res ses na ci o na is? É um
re gi me que pode ser tudo, mas não de mo crá ti co! É o que não pude
com pre en der e so bre o que de se ja va ser es cla re ci do. Não pen se, po rém, 
o no bre Se na dor, que for me de S. Exª o ju í zo de seus de tra to res, de
supô-lo tra i dor.

SR. CARLOS PRESTES – Esta Assem bléia é com pos ta de
ju ris tas, que tem pon tos de vis ta for ma is.

Sr. Ivo d’Aquino – Qu e ro ape nas es cla re cer que não tive in ten -
ção ne nhu ma de in sul tá-lo, nem ca lu niá-lo. Co lo quei a ques tão den tro de
uma pre mis sa, par ti da de V. Exª. De modo que cum pria a V. Exª ti rar a
con clu são do seu si lo gis mo.

SR. CARLOS PRESTES – De qual quer ma ne i ra, V. Exª usou 
de pa la vras que não es ta vam à al tu ra de V. Exª.

Sr. Ivo d’Aquino – Não sei qua is as pa la vras a que V. Exª
alu de.

SR. CARLOS PRESTES – Po de rá vê-las nas no tas ta qui grá fi cas.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª é que usou de ter mos an ti par la -
men ta res.
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SR. CARLOS PRESTES – Qu a is fo ram?

Sr. Ivo d’Aquino – Não po de rei re pe ti-lo, por que in cor re rei na
mes ma fal ta de V. Exª. (Ri sos.)

SR. CARLOS PRESTES – Tal vez seja clo a ca. Mas esse vo cá -
bu lo é de Rui Bar bo sa, e foi usa do no re cin to do Se na do. Com isso, não 
in sul tei a nin guém. Foi Rui Bar bo sa quem usou esse ter mo num dis cur so
so bre o Mi nis tro Ves pa si a no de Albu quer que.

Sr. Ivo d’Aquino – Rui Bar bo sa re fe riu-se a isso de for ma di fe -
ren te.

SR. CARLOS PRESTES – Eu dis se que a im pren sa bra si le i ra, 
lida aqui, é uma clo a ca, é um amon to a do de in fâ mi as.

Sr. Ivo d’Aquino – Rui Bar bo sa fa zia uma ex pla na ção. Não se
re fe riu di re ta men te a nin guém. Co nhe ço o dis cur so.

SR. CARLOS PRESTES – Re fe riu-se ao Mi nis tro da Gu er ra,
na épo ca.

Sr. Ivo d’Aquino – Mas não in sul tou o Mi nis tro com essa ex -
pres são.

SR. CARLOS PRESTES – Re fe riu-se ao Mi nis tro da Gu er ra
de en tão, que era o ge ne ral Ves pa si a no de Albu quer que.

Sr. Ivo d’Aquino – Não in sul tou, ab so lu ta men te, nin guém.

SR. CARLOS PRESTES – Tam bém não in sul tei nin guém.
Dis se ape nas que fui in ju ri a do por aque la clo a ca, o que há de mais
imun do na im pren sa bra si le i ra.

Sr. Fran cis co Gal lot ti – Na opi nião de V. Exª, sus pe i tís si ma
que é.

SR. CARLOS PRESTES – A mi nha po si ção aqui tem sido,
con ti nu a da men te, a de res pe i to mú tuo. Res pe i to to dos os se nho res
se na do res, como re pre sen tan tes do povo, do qual re ce be ram vo tos e o
su frá gio da Na ção.

As pa la vras que fo ram li das aqui, mu i tas de las, den tro dos ter -
mos do Re gi men to, po deria so li ci tar à Mesa que fos sem can ce la das,
mas, se gun do um prin cí pio meu, não o faço, por que me or gu lho dos
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in sul tos. Para mim, ao con trá rio, se ria in sul to se es ses se nho res me ti ves -
sem elo gi a do. Nes te caso, sim, pro cu ra ria sa ber qual o erro que co me te -
ra, para que essa im pren sa ve nal me elo gi as se. Sin to-me or gu lho so des -
ses in sul tos e te nho sa tis fa ção em que cons tem de do cu men to his tó ri co, 
qual seja a ata dos nos sos tra ba lhos.

Sr. Vic to ri no Fre i re – V. Exª não pode se que i xar. E os in sul tos
dos jor na is de V. Exª? Como os clas si fi ca?

SR. CARLOS PRESTES – Re fi ro-me aos in sul tos den tro do
Se na do, o que é di fe ren te. A li ber da de de im pren sa pa re ce-me que exis te
no Bra sil.

Sr. Vic to ri no Fre i re – Por isso V. Exª não os traz para aqui.

SR. CARLOS PRESTES – Não te nho pro pri a men te im pren sa.
São jor na is do Par ti do Co mu nis ta que fa zem pro pa gan da do par ti do. O
as sun to dos apar tes é re al men te um as sun to que exi gi ria ex pla na ção
mais lon ga. Entre tan to, a hora já vai adi an ta da. Pre fi ro abor dá-los nou -
tro dis cur so, vol tan do ao as sun to, para ten tar, ain da uma vez, es cla re cer
ao Se na do, e par ti cu lar men te ao ilus tre lí der da ma i o ria, a mi nha opi -
nião. Te rei que in sis tir na res pos ta, já mu i tas ve zes dada ao apar te do
Se nhor Ju ra ci Ma ga lhães, na Assem bléia Cons ti tu in te.

Qu e ro con ti nu ar, di zia eu, Sr. Pre si den te, que sem pre la men to
ao vir a esta alta tri bu na do Se na do para pro nun ci ar-me con tra ato do
go ver no. Infe liz men te, de po is de de zo i to de se tem bro, não é a pri me i ra
vez que o faço. La men to-o, por que es tou con ven ci do de que, mais do
que nun ca, é ne ces sá ria a união de nos so povo. A si tu a ção é de tal na tu -
re za que os es for ços de to dos os pa tri o tas de vem con ver gir no sen ti do
de aju dar o go ver no a re sol ver os pro ble mas mais ime di a tos do nos so
povo. Essa, a nos sa po si ção. Ain da ago ra, nas ele i ções de 19 de ja ne i ro,
mar cha mos com to dos os par ti dos; fi ze mos ali an ças com uns e com
ou tros; apo i a mos can di da tos de ou tros par ti dos, pro cu ran do sem pre
uni fi car for ças po lí ti cas, não em tor no de in te res ses pes so a is, mas em 
fa vor de can di da tos aos go ver nos dos es ta dos, que nos ga ran tis sem a
prá ti ca da de mo cra cia, pro me tes sem o cum pri men to ri go ro so da
Cons ti tu i ção e se com pro me tes sem a ini ci ar a so lu ção do pro ble ma
mais ime di a to do povo – o pro ble ma eco nô mi co, o pro ble ma da
fome. Assim su ce deu com a can di da tu ra do Sr. Otá vio Man ga be i ra,
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com o seu be ne pla cet. Tro ca mos car tas. Aque la ve lha ex pres são do Sr.
Otá vio Man ga be i ra, ain da há pou co re pe ti da pelo Se nhor Se na dor
Ha mil ton No gue i ra “an ti co mu nis ta, sem pre; re a ci o ná rio, nun ca”, já está 
re vo ga da des de que o Dr. Otá vio Man ga be i ra ace i tou para sua can di da -
tu ra o apo io do Par ti do Co mu nis ta.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Mas isso não é de i xar de ser an ti co -
mu nis ta.

SR. CARLOS PRESTES – O Sr. Otá vio Man ga be i ra ace i tou
o apo io do Par ti do Co mu nis ta. Como dis se, S. Exª re pe tia sem pre a fra -
se an ti co mu nis ta. Por mais de uma vez, tive a oca sião de mos trar a S. Exa

que a fra se era mal em pre ga da. O Sr. Otá vio Man ga be i ra nun ca foi an ti -
co mu nis ta; S. Exª não é co mu nis ta nem nun ca o foi. Mas isso é di fe ren te.
O an ti co mu nis mo é a ca rac te rís ti ca fun da men tal do fas cis mo. O Se nhor 
Otá vio Man ga be i ra ja ma is foi fas cis ta. Apo i a mos a can di da tu ra do
Dou tor Otá vio Man ga be i ra e com gran de sa tis fa ção al can ça mos a sua
vi tó ria na Ba hia. Em São Pa u lo, fi ze mos pro po si ções à pró pria UDN,
como ao PSD, de mar char mos jun tos. Tive mes mo oca sião de di ri -
gir-me ao Sr. Mi nis tro da Jus ti ça, Dr. Cos ta Neto, ex pon do a S. Exª a
si tu a ção de São Pa u lo. Está va mos pron tos a apo i ar o can di da to do PSD 
ou ou tro par ti do, por que o es sen ci al era unir as for ças po lí ti cas em São
Pa u lo, para re sol ver o pro ble ma eco nô mi co do povo. Mar cha mos com
o PSD em Go iás. Tro ca mos car tas com a di re ção do PSD nes se Esta do
e apo i a mos a can di da tu ra do go ver na dor apre sen ta da pelo par ti do.
Mar cha mos com a UDN, em Mato Gros so, apo i an do o seu can di da to a 
go ver na dor.

Eis a nos sa po si ção, num es for ço in sis ten te de ini ci ar uma
fase po lí ti ca em nos sa pá tria, com a re pe ti da de cla ra ção de que es ta mos
de mãos es ten di das para o go ver no. O Par ti do Co mu nis ta, ao ser pro -
cla ma da a vi tó ria do Ge ne ral Du tra, foi o pri me i ro a de cla rar que, ten do 
vo ta do con tra a can di da tu ra de S. Exª, não nu trin do ilu são a res pe i to do
que po de ria ser o seu go ver no – de vi do ao res to de re a ci o ná ri os que o
cer ca vam, e ain da o cer cam, com a gran de in fluên cia que exer cem so bre 
S. Exª, não ig no ran do as con se qüên ci as que esse go ver no po de ria tra zer
para nós –, o Par ti do Co mu nis ta, como dis se, ape sar de tudo de cla rou
es tar pron to a apo i ar o go ver no, des de o pri me i ro ins tan te, e du ran te
este ano, em to das as me di das que fos sem to ma das em be ne fí cio do
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povo e para a con so li da ção da de mo cra cia, e, por tan to, da prá ti ca da
Cons ti tu i ção de 18 de se tem bro.

Por que o fi ze mos?
Ain da de vi do à gra vi da de da si tu a ção eco nô mi ca.

Sr. Fer nan do Tá vo ra – V. Exª dá li cen ça para um apar te?

SR. CARLOS PRESTES – Pois não.

Sr. Fer nan do Tá vo ra – Infe liz men te, no Ce a rá, re ce be mos o
apo io de V. Exª mu i to con tra ri a dos.

SR. CARLOS PRESTES – Sei dis so.

Sr. Fer nan do Tá vo ra – E, ape sar de nos sa re je i ção pe remp tó ria,
esse apo io nos cus tou a per da de qua ren ta mil vo tos.

SR. CARLOS PRESTES – A cul pa não foi nos sa. O Par ti do
Co mu nis ta, quan do apóia A ou B, não in da ga se isso lhes in te res sa. Ele
age de acor do com os in te res ses do povo. Jul ga mos ne ces sá rio der ro tar
o PSD no Ce a rá, ven cen do o Ge ne ral can di da to. Para isso vo ta mos no
ou tro can di da to. Não que ría mos sa ber se lhe in te res sa va ou não. É a
po si ção de um par ti do po lí ti co, que vota num can di da to, por que as sim
crê que está aten den do aos in te res ses do povo. No Rio Gran de do Sul o 
Sr. Val ter Jo bim, con tra o de se jo do pró prio Sr. Val ter Jo bim e con tra a
von ta de da di re ção do PSD. Entre tan to, de mos apo io àque le can di da to,
por que jul ga mos ne ces sá rio der ro tar o “ge tu lis mo” no Rio Gran de do
Sul, ven cer, ali, o “que re mis mo”. Assim, era pre ci so vo tar na can di da -
tu ra Val ter Jo bim, sem pe dir co i sa al gu ma, sem nada re cla mar, uni ca -
men te ven do os in te res ses po lí ti cos do povo ga ú cho. E o Dr. Val ter
Jo bim foi ele i to com a di fe ren ça de 19 mil vo tos. O Par ti do Co mu nis ta
ob te ve 32 mil.

Sr. Ernes to Dor ne les – Mas per deu mu i tos vo tos. O Par ti do
Co mu nis ta ti rou-lhe mais vo tos do que lhe deu.

SR. CARLOS PRESTES – O Par ti do Co mu nis ta teve 32 mil
vo tos. Qu an to a per der vo tos isso é ou tra co i sa. A cul pa não é nos sa. A
ver da de é que aca bou dan do cer to e o Dr. Val ter  Jo bim foi ele i to.

O mes mo su ce deu com o De sem bar ga dor Fa us ti no do Nas ci -
men to, no Ce a rá. Quer di zer, no en con tro de con tas a vi tó ria foi nos sa,

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 559



da de mo cra cia ou, pelo me nos, da qui lo que con si de ra mos de mo cra cia e
in te res se do povo.

Sr. Ves pa si a no Mar tins – Aliás, V. Exª po de ria di zer que, quan to
aos vo tos que o par ti do de V. Exª deu, há fun da men to para afir mar,
en quan to que, em re la ção aos per di dos, não é pos sí vel pro vá-lo.

SR. CARLOS PRESTES – Re al men te é mu i to di fí cil sa ber
quan tos vo tos se per de ram.

Sr. Fer nan do Tá vo ra – Em 2 de de zem bro ti ve mos 72 mil le -
gen das, em ma i o ria, e ago ra, fi ca mos em 25 mil. Eis a pro va.

Sr. Ves pa si a no Mar tins – Tal vez ti ves sem sido ou tras as cir -
cuns tân ci as.

SR. CARLOS PRESTES – Sr. Pre si den te, nos sa ori en ta ção é
de apo io ao go ver no, par ti cu lar men te ao Go ver no Fe de ral, exer ci do
pelo Ge ne ral Du tra. A úl ti ma men sa gem pre si den ci al, lida no Con gres so 
a 15 de mar ço, trou xe a nós, de mo cra tas, que de se ja mos a con so li da ção
da de mo cra cia e da Cons ti tu i ção, a es pe ran ça de que re al men te mar chá -
va mos por um bom ca mi nho.

A men sa gem pre si den ci al tem, sem dú vi da, as pec tos po si ti -
vos, par ti cu lar men te no que tan ge à si tu a ção eco nô mi co-fi nan ce i ra. No
que toca à re for ma agrá ria, há ex pres sões, que são qua se as nos sas, a res -
pe i to das ca u sas da si tu a ção em que se en con tra a pá tria. Quer di zer, o
go ver no da Re pú bli ca já con cor da co nos co, pelo me nos no di ag nós ti co,
na ca u sa da do en ça. Ain da dis cor da mos, ain da não nos en con tra mos em 
ter re no co mum, no que res pe i ta à te ra pêu ti ca, aos re mé di os a apli car
para sa ir mos da con jun tu ra di fí cil que o país atra ves sa.

Enfim, a men sa gem pre si den ci al, a que alu di mos so men te de
pas sa gem, é as sun to so bre que po de re mos vol tar à tri bu na nou tra oca -
sião.

Ou tra ati tu de nos sa, sis te má ti ca, con ti nu a da, é re la ti va ao
mo vi men to ope rá rio. Nos sa pre o cu pa ção ma i or tem sido pro cu rar so lu -
ções pa cí fi cas para os con fli tos, pro mo ven do en ten di men to ami gá vel
en tre ope rá ri os e pa trões. Esses en ten di men tos têm sido ini ci a dos e es ti -
mu la dos pelo Par ti do Co mu nis ta em nos sa pá tria.
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Ain da há pou cas se ma nas, nes ta ca pi tal, fo ram os co mu nis tas
que con se gui ram no Co to ni fí cio Gá vea apro xi mar ope rá ri os e pa trões, a 
fim de en tra rem em en ten di men to so bre au men to de sa lá ri os, pa ga men -
to do des can so re mu ne ra do, e, ao mes mo tem po, ob ti ve ram o com pro -
mis so dos tra ba lha do res no sen ti do de au men ta rem a pro du ção, o ren di -
men to do tra ba lho, a fre qüên cia à fá bri ca, etc.

Em São Pa u lo, na Rho di a ce ta, nos sa in ter fe rên cia foi ain da no 
mes mo sen ti do.

Te mos in sis ti do em cha mar a aten ção do pro le ta ri a do para a
si tu a ção di fí cil em que se en con tra a in dús tria bra si le i ra, a qual, so fren do 
a con cor rên cia da es tran ge i ra, está sen do atin gi da pe las con se qüên ci as
de cor ren tes de uma po lí ti ca mal ori en ta da e fal sa, li mi tan do os cré di tos
– o que re pre sen ta, re al men te, su i cí dio para a eco no mia na ci o nal – e
con tro lan do as ex por ta ções, o que tam bém sig ni fi ca mal gra vís si mo
para o de sen vol vi men to da in dús tria na ci o nal.

Te mos mos tra do ao pro le ta ri a do que o ma i or ini mi go do povo 
não é o pa trão, que so fre, igual men te, as con se qüên ci as de uma si tu a ção
eco nô mi ca di fí cil e a con cor rên cia im pe ri a lis ta que de for ma al gu ma
pode ven cer. Assim, nos sa in dús tria vai sen do ani qui la da pela con cor -
rên cia dos Esta dos Uni dos, cuja pro du ção é mu i to mais ba ra ta.

Sr. Pre si den te, esta tem sido nos sa po si ção. E por quê? Por -
que o es sen ci al, no mo men to, é que seja cum pri da a Cons ti tu i ção. Esse
de se jo é, em nós, de tal ma ne i ra trans cen den te que to dos os sa cri fí ci os
an te po mos a essa idéia. Nos sa ma i or pre o cu pa ção con sis te em que a
Cons ti tu i ção não seja to ca da, por que es ta mos cer tos de que, cum pri da a 
Cons ti tu i ção e vi ven do o Bra sil na de mo cra cia, se rão as for ças ope rá ri as,
se rão as for ças re al men te pro gres sis tas que po de rão au men tar e con so li dar
ma i or vi tó ria nas pró xi mas ele i ções.

Ve ri fi ca mos que o re sul ta do do ple i to de ja ne i ro – para quem
o apre cia em seu con jun to, nas suas ca rac te rís ti cas po lí ti cas – já tra duz
um avan ço po lí ti co do nos so povo. A ele va ção do ní vel po lí ti co é bas -
tan te acen tu a da e já con se gui mos, por tan to, num ano de vida de mo crá ti ca,
au men tar os re sul ta dos ele i to ra is ob ti dos no ple i to de de zem bro, com
ex ce ção num ou nou tro es ta do.

É por isto, Se nho res, que o Par ti do Co mu nis ta não pode
as sis tir a um aten ta do à Cons ti tu i ção sem la vrar ime di a ta men te seu pro -
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tes to. E mi nha vin da à tri bu na é jus ta men te para de cla rar que o ato do
go ver no, im pe din do o fun ci o na men to de uma as so ci a ção ci vil, re gis tra da
le gal men te, é in cons ti tu ci o nal, como em pou cas pa la vras pro cu ra rei
de mons trar ao Se na do.

Não se tra ta de opi nião pes so al de cada um de nós. Res pe i to
mu i to a ma ne i ra de pen sar do Sr. Se na dor Ivo d’Aquino. S. Exª pode ser 
con trá rio a qual quer or ga ni za ção ju ve nil, de qual quer par ti do po lí ti co.
Nin guém mais do que nós res pe i ta opi niões alhe i as. De ve mos ouvi-las,
mas tam bém te mos o di re i to de emi tir as nos sas.

O que im por ta, no caso, é ve ri fi car se tal ati tu de está ou não
jus ti fi ca da pela nos sa Car ta Mag na.

Diz o § 12 do art. 141:

“É ga ran ti da a li ber da de de as so ci a ção para fins lí ci tos.
Ne nhu ma as so ci a ção po de rá ser com pul so ri a men te dis sol vi da 
se não em vir tu de de sen ten ça ju di ciá ria.”

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Mas a Ju ven tu de Co mu nis ta não foi
dis sol vi da.

SR. CARLOS PRESTES – Re al men te, não foi dis sol vi da por -
que o go ver no ain da não teve co ra gem de ras gar tão vi o len ta men te a
Cons ti tu i ção. No en tan to, sua ati vi da de foi sus pen sa.

Di rão V. Exas que há um ar ti go da Cons ti tu i ção que per mi te
pro i bir o fun ci o na men to da que la as so ci a ção. É o art. 209, que pre vê o
es ta do de sí tio. So men te em es ta do de sí tio pode o go ver no pro i bir o
fun ci o na men to de de ter mi na da so ci e da de.

Sr. Vic to ri no Fre i re – O go ver no pode pro i bir, des de que os
fins se jam ilí ci tos.

SR. CARLOS PRESTES – Jus ta men te. Vou che gar lá.

Sr. Fran cis co Gal lot ti – Peço ao no bre ora dor a gen ti le za de
re pe tir a le i tu ra do § 12, a que fez re fe rên cia.

SR. CARLOS PRESTES – Diz o § 12 do art. 141:
“É ga ran ti da a li ber da de de as so ci a ção para fins lí ci tos.

Ne nhu ma as so ci a ção po de rá ser com pul so ri a men te dis sol vi da 
se não em vir tu de de sen ten ça ju di ciá ria.”
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Sr. Fran cis co Gal lot ti – Nes se “lí ci to” é que está a ques tão.

SR. CARLOS PRESTES – Pro va rei que são lí ci tos os fins da
Ju ven tu de Co mu nis ta. Vou ler to dos os es ta tu tos. V. Exª co nhe ce a nos sa 
jus ti ça bra si le i ra e sabe que ne nhum juiz a fa ria re gis trar, como no caso
dos es ta tu tos da Ju ven tu de Co mu nis ta, se seus fins não fos sem lí ci tos.

Sr. Fer re i ra de Sou za – O re gis tro não é or de na do pelo juiz. É
fe i to pelo car tó rio.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª sabe que o juiz abriu o pra -
zo de 60 dias para qual quer re cur so, para al gu ma ma ni fes ta ção con trá ria. 
To mou co nhe ci men to dos es ta tu tos e não os re gis tra ria se vis se que
seus fins não eram lí ci tos. Te rei oca sião de ler al guns itens para mos trar
o que es tou afir man do.

 Sr. Fran cis co Gal lot ti – E V. Exª aca ta rá a de ci são da Jus ti ça,
qual quer que ela seja?

SR. CARLOS PRESTES – Aca ta re mos qual quer de ci são da
jus ti ça como aca ta mos o de cre to in cons ti tu ci o nal do go ver no. Já fi ze -
mos essa de cla ra ção em nota do par ti do. Sa be mos que um de cre to
des sa na tu re za não é  la vra do por aca so. É es ti mu la do por esse gru po
de fas cis tas, dos Lira, dos Alcio Sou to e ou tros, com o ob je ti vo – tal -
vez pen sem – de le var-nos ao de ses pe ro para con se gui rem seu pre tex -
to, que é a de sor dem, a guer ra ci vil em nos sa pá tria. É o que de se jam.

Sr. Fran cis co Gal lot ti – V. Exª vê que não é só o PSD, a UDN e 
ou tros par ti dos que já se ma ni fes ta ram do mes mo modo. A UDN fê-lo
on tem! É a gran de ma i o ria do povo bra si le i ro.

Sr. Ivo d’Aquino – A Cons ti tu i ção, no ar ti go 141, § 13, diz:
“É ve da da a or ga ni za ção, o re gis tro, o fun ci o na men to

de qual quer par ti do po lí ti co ou as so ci a ção cujo pro gra ma ou
ação con tra rie o re gi me de mo crá ti co.”
Em nos sa opi nião a as so ci a ção que V. Exª in cre men tou ou

fun dou no seu par ti do con tra ria o re gi me de mo crá ti co. Em se gun do
lu gar, se V. Exª ti ver oca sião de ler a pró pria lei ele i to ral, a cha ma da lei
Aga mem non, en con tra rá ar ti go em que se veda a or ga ni za ção de mi lí ci as,
as so ci a ções, qua is quer que se jam elas.
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SR. CARLOS PRESTES – A Cons ti tu i ção é a lei das leis. A
lei ele i to ral, por tan to, não pode tra tar do as sun to de que a lei das leis
não co gi ta.

Sr. Ivo d’Aquino – Ci tei a Cons ti tu i ção em pri me i ro lu gar;
de po is a lei ele i to ral para mos trar a tradi ção.

SR. CARLOS PRESTES – A tra di ção...

Sr. Ivo d’Aquino – Por aí V. Exª está ven do que o in tu i to do le -
gis la dor bra si le i ro foi exa ta men te o de afas tar as or ga ni za ções que ti -
ves sem qual quer ca rá ter to ta li tá rio, na zis tas ou fas cis tas...

SR. CARLOS PRESTES  – Pro va rei de po is que a Ju ven tu de
Co mu nis ta não tem ca rá ter to ta li tá rio. Antes do mais, é pre ci so de fi nir o 
que seja ca rá ter to ta li tá rio.

Sr. Ivo d’Aquino – A as so ci a ção que V. Exª fun dou é ti pi ca -
men te to ta li tá ria na sua for ma.

SR. CARLOS PRESTES  – V. Exª não co nhe ce os es ta tu tos
e há de per mi tir que os leia para mos trar o equí vo co em que V. Exª
la bo ra, cha man do-a de to ta li tá ria. Em pri me i ro lu gar é pre ci so de fi nir o
que é ca rá ter to ta li tá rio; em se gun do, ve ri fi car como es tão re di gi dos os
es ta tu tos. Se não en ca rar mos o pro ble ma pelo tex to dos es ta tu tos, a
ques tão pas sa a ser sub je ti va.

Te mos ao nos so lado a opi nião de ho mens da es ta tu ra do juiz e 
pro fes sor Sá Fi lho, que, em seu voto, de cla rou não ser o Par ti do Co mu -
nis ta par ti do to ta li tá rio e anti-de mo crá ti co como V. Exas pre ten dem.

Sr. Ivo d’Aquino – Não con fun da mos. Em pri me i ro lu gar o
voto ofe re ci do pelo pro fes sor Sá Fi lho re fe re-se ao Par ti do Co mu nis ta e 
não à Ju ven tu de Co mu nis ta.

SR. CARLOS PRESTES – É a mes ma co i sa. Os es ta tu tos da
Ju ven tu de Co mu nis ta são tão de mo crá ti cos quan to os do Par ti do
Co mu nis ta.

Sr. Ivo d’Aquino – Em se gun do lu gar, o voto do pro fes sor Sá
Fi lho, por mu i to bri lhan te, pois se tra ta de gran de ju ris ta, não re pre sen ta 
uma de ci são.
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SR. CARLOS PRESTES – É opi nião tão res pe i tá vel
quan to a de V. Exª. Qu an to a mim, fico com a opi nião do pro fes sor 
Sá Fi lho.

Sr. Ivo d’Aquino – A or ga ni za ção da Ju ven tu de Co mu nis ta é
ver da de i ro de cal que, uma có pia da ju ven tu de na zis ta.

SR. CARLOS PRESTES  – Na opi nião de V. Exª. Só o juiz é
que pode pro nun ci ar a esse res pe i to, por que o juiz se ba se ia na lei. A
Cons ti tu i ção diz ou não que é li vre a as so ci a ção? E que é ne ces sá rio
pro var? Se os seus fins são lí ci tos ou não. Como ve ri fi car?

Sr. Ivo d’Aquino – Des de que con tra ri em o es pí ri to de mo crá ti co,
não são lí ci tos.

 Sr. Arthur San tos – A Cons ti tu i ção, de fato, diz isso, mas V. 
Exª está des lo can do a ques tão. Diz que é per mi ti da a as so ci a ção para
fins lí ci tos, mas há um po der que vai jul gar da li ci tu de ou não.

SR. CARLOS PRESTES – Qual é esse po der?

Sr. Arthur San tos – É o Ju di ciá rio.

SR. CARLOS PRESTES – Per fe i ta men te de acor do, mas em
face da Cons ti tu i ção...

Sr. Arthur San tos – E das leis que re gu lam a ma té ria.

SR. CARLOS PRESTES – Essas leis es tão ca du cas.

Sr. Arthur San tos – Estão vi gen tes. Nem a Cons ti tu i ção pode
re gu lar o pro ces so de jul ga men to da ili ci tu de ou li ci tu de de uma as so ci a ção. 
A Cons ti tu i ção or de na ape nas prin cí pi os ge ra is.

SR. CARLOS PRESTES  – A tese que V. Exª de fen de é mu i to 
pe ri go sa para a  vida da de mo cra cia em nos sa pá tria. Aca ba mos de sair
do Esta do Novo e V. Exª sabe o que foi fe i to. Cri ou-se uma mon ta nha
de leis e to das elas fo ram no sen ti do de de fen der o in te res se da re a ção,
do na zis mo e do fas cis mo. To das elas, no que con tra ri am a Cons ti tu i ção,
es tão re vo ga das.

Sr. Ivo d’Aquino – É evi den te; to das as leis que con tra ri am a
Cons ti tu i ção es tão re vo ga das.
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SR. CARLOS PRESTES  – To das es sas mons tru o si da des do
Esta do Novo, no que con tra ri am a Cons ti tu i ção, es tão re vo ga das. Se
V. Exª não ad mi te esta tese, en tão va mos vol tar ao Esta do Novo.

Sr. Arthur San tos – Estou de acor do com V. Exª no que se re -
fe re ao Esta do Novo, mas o pre ce i to cons ti tu ci o nal não pode ser apli ca -
do de pla no. Se foi per mi ti do o re gis tro da so ci e da de com fins lí ci tos,
qual o po der que vai jul gar da li ci tu de ou ili ci tu de?

Sr. Fer re i ra de Sou za – É o Po der Ju di ciá rio.

SR. CARLOS PRESTES  – Era pre ci so que o Go ver no, por
in ter mé dio do Pro cu ra dor da Re pú bli ca, ins ta u ras se pro ces so para mos -
trar a li ci tu de ou ili ci tu de da as so ci a ção; nun ca, po rém, sus pen den do-lhe 
o fun ci o na men to, a não ser em es ta do de sí tio.

Sr. Fer re i ra de Sou za – O go ver no fê-lo ba se a do em lei.

SR.  CARLOS PRESTES – Ba se a do em leis ca du cas, leis re a -
ci o ná ri as.

Sr. Ivo d’Aquino – To das as leis do Esta do Novo es tão ca du cas?

SR. CARLOS PRESTES – As que con tra ri am a Cons ti tu i ção, 
sim. Peço a V. Exª que mos tre qual o pa rá gra fo cons ti tu ci o nal que, a
não ser em es ta do de sí tio, pro í be o re gis tro de uma as so ci a ção. Quem
jul ga se ela é lí ci ta ou não é a au to ri da de de re gis tro. Foi o juiz que
re gis trou a so ci e da de.

Sr. Ivo d’Aquino – O re gis tro foi ato ad mi nis tra ti vo do juiz e
não jul ga men to pas sa do em jul ga do.

Sr. Verg ni a ud Wan der ley – A Cons ti tu i ção de cla ra que so men te
de po is de apre ci a ção ju di ci al pode ser fe cha da a as so ci a ção ci vil de vi da -
men te re gis tra da.

SR. CARLOS PRESTES  – O re gis tro é um ato aca ba do, tão
aca ba do que o pró prio Go ver no não o pode anu lar. É pre ci so que a jus -
ti ça diga a res pe i to; an tes, po rém, não po de rá sus pen der suas ati vi da des. 
Den tro da Cons ti tu i ção não há um pa rá gra fo, uma li nha pela qual se
pos sa jus ti fi car a sus pen são das ati vi da des da Ju ven tu de Co mu nis ta. E o 
Se na dor Verg ni a ud Wan der ley, com a sua au to ri da de de juris ta, diz que
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to das es sas leis fo ram fe i tas na que le pe río do de as cen são do fas cis mo
no mun do in te i ro. Ale ga-se que não ti nha base na Cons ti tu i ção.

Des de que a so ci e da de foi re gis tra da, deve ser res pe i ta da.

Sr. Arthur San tos – Des de que não te nha ca rá ter fac ci o so.

Sr. Ivo d’Aquino – Por tan to é a lei que pre vê a hi pó te se.

Sr. Verg ni a ud Wan der ley – Mas não hou ve pro ces so.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exas es tão lan çan do con fu são
so bre o as sun to. O go ver no lou vou-se na opi nião de S. Exª o Pro cu ra -
dor da Re pú bli ca, ou mes mo na do seu re a ci o ná rio Mi nis tro da Jus ti ça,
Sr. Cos ta Neto. Jul gan do que os fins não eram lí ci tos, cha mou o Pro cu -
ra dor da Re pú bli ca, ins ta lou o pro ces so e ten tou anu lar o re gis tro.
Ten tou sus pen der a ati vi da de do par ti do, es que ci do de que so men te em
es ta do de sí tio pode o Go ver no sus pen der a ati vi da de de qual quer so ci e -
da de.

Sr. Pre si den te, te nho de ter mi nar, por que a hora já vai adi an -
ta da e la men to es tar to man do tan to tem po à Casa.

Sr. Pre si den te, te mos pro tes ta do con ti nu a men te, ja ma is si len -
ci a mos con tra qual quer ato ar bi trá rio, pa la vra ou ato que sig ni fi que ame a -
ça à or dem cons ti tu ci o nal da nos sa pá tria.

A 25 de no vem bro do ano pas sa do vim a esta mes ma tri bu na
pro tes tar con tra a cir cu lar do Sr. Mi nis tro Cos ta Neto, por es tar fora das 
suas atri bu i ções e por con tra ri ar o es pí ri to e a le tra da Cons ti tu i ção. Pos -
te ri or men te, pro tes tei tam bém des ta tri bu na con tra as pa la vras do Sr.
Pre si den te da Re pú bli ca e do seu con se lhe i ro ju rí di co, esse mes mo Sr.
Cos ta Neto, nas de cla ra ções fe i tas às vés pe ras das ele i ções, di zen do ser
o Par ti do Co mu nis ta uma or ga ni za ção ile gal.

Acre di to que a von ta de des ses se nho res era que, de fato, o Par -
ti do Co mu nis ta fos se con si de ra do ile gal. Hou ve gen te que as sim pen sou.
Mas os co mu nis tas es tão vi vos e o par ti do con ti nua den tro da lei. E o
voto do Sr. Sá Fi lho é bem uma res pos ta for mal a to dos os se nho res que
pre ten dem ain da a vol ta da que le re gi me de Hi tler e Mus so li ni.

Te nho pro tes ta do sem pre e ve nho hoje a esta tri bu na para pro -
tes tar, mais uma vez, e con ti nu a rei in sis tin do con tra a ati vi da de do Sr.
Mi nis tro do Tra ba lho, ati vi da de con trá ria a tudo que pre ce i tua a Cons ti -
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tu i ção. Nos sa Mag na Car ta as se gu ra ati vi da de sin di cal li vre e o Mi nis tro
do Tra ba lho não tem o di re i to de in ter vir na vida sin di cal.

Sr. Arthur San tos – Mu i to bem.

SR. CARLOS PRESTES  – O que vem acon te cen do des de 18
de se tem bro do ano pas sa do con si de ro um cri me, pois o que S. Exª tem fe -
i to é in ter vir na vida sin di cal, pro i bin do as sem bléi as, in va din do se des de
sin di ca tos ou dis sol ven do seus con cla ves, ou mes mo subs ti tu in do di re -
to ri as.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Nes se caso, V. Exª tem toda ra zão.

SR. CARLOS PRESTES  – Con ti nu a rei pro tes tan do con tra
isso, por que esse pro tes to é in dis pen sá vel. Todo de mo cra ta tem obri ga -
ção de le van tar-se con tra o me nor ar ra nhão à Cons ti tu i ção.

E nes se sen ti do tem gran de im por tân cia as au to ri za das pa la -
vras do bri ga de i ro Edu ar do Go mes, quan do re fe riu-se à “eter na vi gi lân -
cia”. E é jus ta men te nes te mo men to, que se aten ta con tra a Cons ti tu i ção,
que se jus ti fi ca a eter na vi gi lân cia. Foi sua au sên cia, sua fal ta que per mi -
tiu a in clu são de um ar ti go na Cons ti tu i ção de 1934, que deu ori gem ao
gol pe de 10 de no vem bro. Fo ram as con ces sões dos par la men ta res que
de ram ca u sa à Lei de Se gu ran ça, con tra o es pí ri to e con tra a le tra da
Car ta de 1934.

Sr. Ivo d’Aquino – Foi a Car ta de 1934 que cri ou a Lei de Se -
gu ran ça.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Foi uma emen da.

SR. CARLOS PRESTES  – So men te vo zes iso la das é que se
le van ta ram para pro tes tar con tra os atos ar bi trá ri os pra ti ca dos des de
1935, um de les mu i to se me lhan te ao de hoje, que pro í be o fun ci o na -
men to da Ju ven tu de Co mu nis ta, en cer ran do as ati vi da des da Ali an ça
Na ci o nal Li ber ta do ra.

Os de mo cra tas, que não eram fi li a dos à Ali an ça Na ci o nal
Li ber ta do ra, não fo ram ca pa zes de se le van tar para pro tes tar no Par la -
men to. Só de po is uma meia dú zia de les, per ten cen tes a essa agre mi a ção, 
le van tou-se para pro tes tar con tra a ar bi tra ri e da de. Mais tar de vi e ram as
pri sões in clu si ve de um se na dor e di ver sos de pu ta dos, sem que hou ves se 
um pro tes to ve e men te do Con gres so Na ci o nal.
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Sr. Fer re i ra de Sou za – Aí hou ve pro tes tos.

SR. CARLOS PRESTES  – Falo do pro tes to da ma i o ria e não
do pro tes to de vo zes iso la das, por que es tas sem pre hou ve no Par la men to
em de fe sa da de mo cra cia, como hoje a mi nha voz iso la da aqui se le van ta
para pro tes tar con tra o voto de con gra tu la ções, re que ri do pelo ilus tre lí der
da ma i o ria, pelo ato do Go ver no que pro vei ser ile gal. Fal ta ria ago ra de -
mons trar que o es ta tu to da Ju ven tu de Co mu nis ta nada con tém que pos sa
le var à su po si ção de que são ilí ci tas suas ati vi da des. Mais tar de, na prá ti ca,
se o Go ver no ve ri fi cas se qual quer ato ile gal des sa or ga ni za ção, es ta ria com
ar mas su fi ci en tes até para dis sol vê-la. O pro ces so rá pi do da jus ti ça po de ria
de ci dir da sua sor te. Mas a Ju ven tu de Co mu nis ta ape nas se ini cia, se fun da,
se or ga ni za. Qual o ato que pra ti cou? O pró prio go ver no não teve co ra gem 
de apon tar um só ato con trá rio ao es pí ri to da lei da Cons ti tu i ção. No es ta -
tu to não há uma úni ca pa la vra que fira o es pí ri to da Cons ti tu i ção. Não é
um es ta tu to to ta li tá rio como diz S. Exª, pelo me nos no sen ti do co mum que 
se dá à pa la vra to ta li tá rio. É um es ta tu to pro fun da men te de mo crá ti co, em
que se res pe i tam to dos os prin cí pi os des se re gi me.

Sr. Arthur San tos – Essa or ga ni za ção aten ta con tra um ar ti go da
Cons ti tu i ção, aque le que se re fe re à edu ca ção, que deve ser fe i ta na es co la 
e no lar den tro dos pre ce i tos de li ber da de e da dig ni da de hu ma na.

Sr. Au gus to Me i ra  – O no bre ora dor não acha que, de fen den do
a or ga ni za ção da Ju ven tu de Co mu nis ta, está jus ti fi ca do a fun da ção da
ju ven tu de in te gra lis ta?

SR. CARLOS PRESTES – Isso nada tem a ver com in te gra -
lis mo. Por que V. Exª con fun de in te gra lis mo com co mu nis mo? Qu a is
fo ram as for ças po lí ti cas que lu ta ram con tra os na zis tas, no mun do in te i ro,
na Espa nha, na Itá lia, na Fran ça? Fo ram os co mu nis tas.

Sr. Ivo d’Aquino – Mas a Rús sia pri me i ro fez ali an ça com a
Ale ma nha.

Sr. Fer re i ra de Sou za – A Rús sia che gou a fa zer um pac to com
o na zis mo, e ape nas se de fen deu de po is.

SR. CARLOS PRESTES  – Estou me re fe rin do à luta ar ma da
na guer ra con tra o na zis mo. Os co mu nis tas lu ta ram con tra os tra i do res
de suas pá tri as, como Pe ta in e ou tros.

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 569



Sr. Fer re i ra de Sou za – Lu ta ram con tra os in va so res da Rús sia,
mas an tes se aco mo da ram com o na zis mo.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Esten de ram as mãos a Hi tler para im -
pren sar a Po lô nia.

SR. CARLOS PRESTES  – Se nhor Se na dor Au gus to Me i ra, é 
uma im pres são fal sa con fun dir co mu nis mo com na zis mo, pois são co i -
sas in te i ra men te opos tas. Esse pa ra le lis mo é mu i to vul gar e não sig ni fi ca 
co i sa al gu ma. Vou ler os es ta tu tos para que V. Exª veja o que di zem. A
não ser que o Se na do e os ho mens de cul tu ra do Bra sil se as sus tem com 
pa la vras. Mas, se a ques tão é de pa la vras, po de mos ti rar o vo cá bu lo
“co mu nis mo”. Po de mos tam bém di zer que ele fica abo li do do di ci o ná -
rio da lín gua por tu gue sa. Se a ques tão é o fan tas ma da pa la vra, po de mos 
ris cá-la; mas não es tou me re fe rin do a pa la vras e sim, ex clu si va men te,
ao con te ú do.

Ve ja mos, ago ra, se a lei faz es pe ci al men ção à pa la vra “co mu -
nis mo”. O Sr. Ge ne ral Eu ri co Du tra, le va do pelo Sr. Cos ta Neto, teve
medo da pa la vra e de cla rou que ela é pe ri go sa. Esta mos pron tos a subs -
ti tuí-la.

Sr. Ivo d’Aquino – Sei que V. Exª é ca paz dis so.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exas são de ex tra or di ná ria fer ti li da -
de quan to ao sen ti do das pa la vras.

SR. CARLOS PRESTES – Para nós, o nome é se cun dá rio.
Da mos com isso até uma pro va de le al da de e sin ce ri da de de nos sas re a is 
in ten ções. A Ju ven tu de Co mu nis ta foi uma or ga ni za ção ju ve nil ini ci a da  
pelo nos so par ti do 

Sr. Ivo d’Aquino – Co pi a da da or ga ni za ção nazi-fas cis ta.

SR. CARLOS PRESTES – Que é que não se co pia? Tudo se
co pia no mun do. O Sr. Juiz Sá Fi lho de mons trou exa us ti va men te que as 
idéi as não têm pá tria nem fron te i ras. Elas ga nham o mun do.

Sr. Ivo d’Aquino – Quer di zer, en tão, que V. Exª con fir ma?

SR. CARLOS PRESTES – Qu an to ao nome, po de mos ado tar
qual quer um. Se o go ver no nos dis ser que o nome da or ga ni za ção não é
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con ve ni en te, es ta re mos pron tos a mudá-lo. Estou mes mo a de se jar que
o go ver no o diga.

Que di zem os es ta tu tos, que de se jam?

Sr. Arthur San tos – Tra ta-se de pre pa rar a ju ven tu de bra si le i ra
para o co mu nis mo.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Isso é ver da de.

SR. CARLOS PRESTES – Não é di re i to dos co mu nis tas?

Sr. Ivo d’Aquino – Não é di re i to de nin guém, nem de par ti do
ne nhum.

SR. CARLOS PRESTES – Se exis te a ju ven tu de ope rá ria
ca tó li ca, a ju ven tu de da mo ci da de ca tó li ca, por que não pode exis tir a
ju ven tu de co mu nis ta?

Sr. Ivo d’Aquino – Essas or ga ni za ções fo ram fun da das sem ne -
nhum par ti da ris mo.

Sr. Arthur San tos – A or ga ni za ção da ju ven tu de bra si le i ra só
deve ser fe i ra como man da a Cons ti tu i ção.

SR. CARLOS PRESTES – Esta mos no re gi me de mo crá ti co,
ou não?

É la men tá vel que a União De mo crá ti ca Na ci o nal de fen da
essa tese da li ber da de de pen sa men to, por que não há essa li ber da de.

Sr. Arthur San tos – A Cons ti tu i ção de cla ra: a ju ven tu de se edu ca 
nas es co las, no lar, den tro do prin cí pio de li ber da de e de res pe i to à dig -
ni da de hu ma na, por tan to in de pen den te das idéi as de cons ti tu i ção de
par ti dos po pu la res.

SR. CARLOS PRESTES – Esta Ju ven tu de Co mu nis ta de se ja
pri me i ro edu car a mo ci da de bra si le i ra, que está pre ci san do de es co las, e
os co mu nis tas têm di re i to de ex por suas idéi as e de tra zer para suas fi le i ras
to dos aque les que que i ram in gres sar, como os ca tó li cos têm di re i to de
ex pla nar suas idéi as, da mes ma for ma que os pro tes tan tes, que os es pí ri -
tas. Do con trá rio, não ha ve rá de mo cra cia e será a vol ta ao fas cis mo.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exª sabe per fe i ta men te qual é a
nos sa po si ção.
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Sr. Fer re i ra de Sou za – V. Exª não ig no ra que a UDN ja ma is
ne go ci ou com a di ta du ra.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exª  sabe que a mi nha voz foi a pri -
me i ra a vir em seu so cor ro. Acre di to na li ber da de de pen sa men to e es -
tou de ter mi na do a de fen dê-la pela Cons ti tu i ção. Mas não so mos in gê nu -
os para acre di tar que o co mu nis mo ve nha dar a de vi da for ma ção à ju -
ven tu de bra si le i ra. Será mes mo enor me in ge nu i da de...

SR. CARLOS PRESTES – Co nhe ço a in to le rân cia de V. Exª 
É tan ta que con tra ria a de mo cra cia.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – A in to le rân cia veio da que le país im pe -
ri a lis ta, in sa ciá vel, que já tem a sex ta par te do ter ri tó rio eu ro peu e não se 
con ten ta. V. Exª é o mais lí di mo re pre sen tan te do im pe ri a lis mo co mu -
nis ta.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª, pela sua to le rân cia, foi le va -
do até a de fen der um bê ba do da tri bu na do Se na do, con tra os in te res ses
da nos sa pá tria.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Não é ver da de. V. Exª não cita uma
pa la vra mi nha em de fe sa de qual quer pes soa nes se caso. Aqui, con de nei
o em ba i xa dor da Rús sia, Sr. Su ritz. O ou tro caso é com V. Exª. Ape nas
tra tei do Em ba i xa dor Su ritz, ho mem que não de via es tar mais no Bra sil.

Sr. José Amé ri co – V. Exª está fa zen do gran de in jus ti ça a um
par ti do que ain da on tem fez afir ma ção de fé de mo crá ti ca.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – A tra i ção é per ma nen te.

SR. CARLOS PRESTES – Se nhor Se na dor José Amé ri co,
nin guém mais res pe i ta V. Exª do que eu, que lhe te nho gran de apre ço.

Sr. José Amé ri co – Agra de ço a V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Mas não se está dis cu tin do, nem
mes mo pre ten den do dis cu tir, a po si ção da UDN no seu do cu men to de
on tem. Não se tra ta dis so, e sim de pre ce i to cons ti tu ci o nal. Dis cu te-se
ago ra se os co mu nis tas, de acor do com os ter mos da Cons ti tu i ção, têm
ou não di re i to de pre gar suas idéi as.

Sr. José Amé ri co – Em prin cí pio têm.
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Sr. Ha mil ton No gue i ra – Nos sa di ver gên cia é so men te quan to à 
ju ven tu de.

SR. CARLOS PRESTES – Foi ne ga do esse di re i to por V. Exª.

Sr. Ivo d’Aquino – os di re i tos são as se gu ra dos pela Cons ti -
tu i ção.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – O que não se pode é cor rom per a
ju ven tu de bra si le i ra.

Sr. Arthur San tos – Não há o di re i to de ali ci ar a ju ven tu de para 
pre gar idéi as an ti de mo crá ti cas.

SR. CARLOS PRESTES – A pri me i ra eta pa já está ven ci da:
os co mu nis tas têm di re i to.

Sr. Arthur San tos – Isso nin guém ne gou. É pa cí fi co.

Sr. Fer re i ra de Sou za – V. Exª nun ca nos en con trou no cam po
dos que ne gam a li ber da de. Mes mo quan do V. Exª teve sé ri as li ga ções
com a di ta du ra, nós es tá va mos com a li ber da de.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Os mu ros da ci da de es tão che i os de
car ta zes pre gan do a Cons ti tu in te com Ge tú lio Var gas. V. Exª foi be i jar a 
mão do Sr. Ge tú lio Var gas, deu vá ri as en tre vis tas, e foi bus car a pa la vra
de or dem da que le go ver no.

Sr. José Amé ri co – A UDN ja ma is de ser tou das fi le i ras da li ber -
da de. Até ago ra con ti nu a mos a ata car o Esta do Novo, e V. Exª o de fen -
deu.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exª até hoje não tem to ma do ati tu -
de ne nhu ma de fi ni da.

SR. CARLOS PRESTES – Dei di ver sas en tre vis tas, Srs.
Se na do res, em 1945. O Par ti do Co mu nis ta de fen deu a or dem con tra os
gol pes de esta do...

(Tro cam-se as par tes.)

SR. PRESIDENTE (Fa zen do soar os tím pa nos.) – Aten ção! Está 
com a pa la vra o no bre Se na dor Car los Pres tes.
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SR. CARLOS PRESTES – Numa cer ta épo ca apo i a mos o Sr.
Ge tú lio Var gas...

Sr. Fer re i ra de Sou za – Nes sa épo ca V. Exª de ve ria ter de fen di do 
a or dem cons ti tu ci o nal.

SR. CARLOS PRESTES – De fen de mos o Sr. Ge tú lio Var gas 
na épo ca em que ele nos con ce dia a anis tia e as se gu ra va a li ber da de de
im pren sa.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Im pos ta por nós na pra ça pú bli ca.

SR. CARLOS PRESTES – Não que ro sa ber quem a im pôs.
Eu que ria a li ber da de de im pren sa. Não tí nha mos essa li ber da de de im -
pren sa nem di re i to de re u nião. O Par ti do Co mu nis ta, pela pri me i ra vez,
de po is de 23 anos de exis tên cia, ti nha al can ça do vida le gal, e o que nós
que ría mos era que a or dem le gal fos se man ti da para che gar mos às ele i -
ções. De mo cra cia não era subs ti tu ir vi o len ta men te um di ta dor por ou -
tro; era as se gu rar ele i ções li vres, e isso é que nos in te res sa va. Não nos
in te res sa vam gol pes; es ses in te res sa vam aos fas cis tas que de les se apro -
ve i ta ri am para man ter a he ge mo nia e o povo es cra vi za do.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Para V. Exª o Esta do Novo era um
es ta do fas cis ta?

SR. CARLOS PRESTES – Eu de fen di o Sr. Ge tú lio Var gas
no mo men to em que ele saía para a de mo cra cia, ao pas so que V.Exas  o
de fen de ram na épo ca em que ele mar cha va para o fas cis mo.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Nun ca. Nun ca.

Sr. Arthur San tos – Na Câ ma ra ne guei o es ta do de guer ra, o
es ta do de sí tio e o Tri bu nal de Se gu ran ça.

SR. CARLOS PRESTES – Já está con fir ma do pe los no bres
se na do res que os co mu nis tas den tro da Cons ti tu i ção...

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Con fir ma dos e sem pre afir ma dos.

SR. CARLOS PRESTES – … e ri go ro sa men te den tro da
Cons ti tu i ção tem o di re i to de pro pa gar suas idéi as.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Nun ca lhes foi ne ga do esse di re i to.
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SR. CARLOS PRESTES – Ago ra, pas se mos à se gun da par te,
a par te da edu ca ção. Diz o art. 176 da Cons ti tu i ção:

“A edu ca ção é di re i to de to dos e será dada no lar e na
es co la. Deve ins pi rar-se nos prin cí pi os de li ber da de e nos
ide a is de so li da ri e da de hu ma na.”
E no ar ti go se guin te – peço a aten ção dos Srs. Se na do res para 

esse ou tro tex to:
“O en si no dos di fe ren tes ra mos será mi nis tra do pelos

po de res pú bli cos...” e é li vre, Srs. Se na do res ... “e é li vre a ini -
ci a ti va par ti cu lar”.
Sr. Wal ter Fran co – Nos di fe ren tes ra mos.

Sr. Ivo d’Aquino – Leia até o fim.
SR. CARLOS PRESTES – “... res pe i ta das as leis que o re gu lem.”
Quer di zer: res pe i ta das as no ções que re gu lam o en si no li vre.

Qu a is são as leis que re gu lam o en si no em nos sa pá tria?

Sr. Ivo D’Aquino – A ini ci a ti va é li vre, mas, su je i ta às leis.

SR. CARLOS PRESTES – Nós to ma mos a ini ci a ti va de or ga -
ni zar uma cor po ra ção co mu nis ta.

Sr. Arthur San tos – Uma “Ju ven tu de Co mu nis ta”.

SR. CARLOS PRESTES – Pois eu que ro que me di gam onde 
está a pro i bi ção nos ter mos da Cons ti tu i ção. Não há ne nhu ma. O Par ti do 
Co mu nis ta é li vre; to ma mos a ini ci a ti va de or ga ni zar a ju ven tu de, por -
que a ju ven tu de bra si le i ra está ne ces si tan do de or ga ni za ção para de fen -
der seus in te res ses, para de fen der suas es co las e sua sa ú de. Ora, qual a
pro i bi ção, em lei, de os co mu nis tas or ga ni za rem es co las? O Par ti do
Co mu nis ta – e isto só aqui na Ca pi tal da Re pú bli ca –,  na es co la Si que i ra 
Cam pos, em Co pa ca ba na, al fa be ti zou mais de cin co mil pes so as, que fo -
ram fe i tas ele i to res e hoje são ci da dãos da nos sa pá tria. Por que pro i bir,
pois, essa ini ci a ti va aos co mu nis tas?

Essa pro i bi ção é, pelo me nos, um pon to de vis ta fal so. Se é
pos sí vel ha ver uma Asso ci a ção Cris tã de Mo ços, uma Ju ven tu de Ope rá -
ria Ca tó li ca, uma Ju ven tu de Uni ver si tá ria, por que não pode exis tir em
Ju ven tu de Co mu nis ta?
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Sr. Ha mil ton No gue i ra – Por que o se ria em fun ção de um par ti do
que é a ne ga ção de to das as tra di ções bra si le i ras.

SR. CARLOS PRESTES – con fes so a V. Exª que a mim as
pa la vras não as sus tam. Se or ga ni za rem uma Ju ven tu de Inte gra lis ta eu
irei in ves ti gar qua is os es ta tu tos des sa as so ci a ção. O nome in te gra lis ta
tem uma ve lha e ter rí vel tra di ção em nos sa pá tria. É cla ro que, quem
fi zer uma or ga ni za ção des sas hoje terá de se de fron tar com as di fi cul da -
des ori un das do nome, mas, des de que os es ta tu tos es te jam den tro da
Cons ti tu i ção, nin guém po de rá im pe dir o seu fun ci o na men to. O que nos 
com pe te fa zer é exa mi nar-lhe os es ta tu tos para ver se se tra ta de na zis -
mo, in te gra lis mo, to ta li ta ris mo.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Ain da que seja fa cul ta da essa or ga -
ni za ção a to dos os par ti dos, nós não a que re mos para ne nhum, nem
para o nos so.

SR. CARLOS PRESTES – É uma tese fal sa, V. Exª me per -
mi ti rá que leia...

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É um par ti do que vai con tra a tra di ção 
cris tã da fa mí lia bra si le i ra.

SR. CARLOS PRESTES – A opi nião do no bre co le ga é res pe i -
tá vel em bo ra di fi ra da mi nha...

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Mu i to agra de ci do a V. Exª. Tam bém
res pe i to a de V. Exª em bo ra dela dis cor dan do.

SR. CARLOS PRESTES – ... mas há en tre nós uma di fe ren ça 
mu i to gran de. A opi nião de V. Exª é idên ti ca à do Se na dor Ivo
d’Aquino.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Abso lu ta men te. Não é idên ti ca. Estou
de acor do com S. Exª, é cer to, em al guns pon tos po rém o modo de apli -
ca ção é di fe ren te.

SR. CARLOS PRESTES – Res pe i to a opi nião de V. Exª, en -
tre tan to é tão cons ti tu ci o nal quan to a mi nha. Tam bém pos so en ten der
que os par ti dos po lí ti cos têm o di re i to de or ga ni zar ju ven tu des, por que
não há pre ce i to cons ti tu ci o nal que tal pro í ba.
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Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exª re pre sen ta ape nas uma par ce la
mí ni ma. Nós re pre sen ta mos a ma i o ria.

SR. CARLOS PRESTES – Não se tra ta dos se na do res e
sim...

Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exª que ape la tan to para os nú me -
ros verá que aqui re pre sen ta uma par ce la mí ni ma do Bra sil.

SR. CARLOS PRESTES – Des cul pe, o no bre co le ga está
so fis man do. Re pi to: não se tra ta da opi nião dos se na do res, mas de le tra
da Cons ti tu i ção, e eu que ro de fen dê-la.

Não se tra ta da opi nião do Se na do. Os se na do res, em re la ção
a mim, es tão em ma i o ria, e dis cor dam de mim, nin guém o pode ne gar.
Aqui sou úni co. Re pre sen to um par ti do da clas se ope rá ria, en quan to V.
Exas são re pre sen tan tes da clas se do mi nan te. Essa é a gran de di vi são, e
nem é por aca so que há en tre nós tão gran de di ver si da de de opi niões.
Ago ra, o que re pi to é que não se tra ta da res pe i tá vel opi nião dos no bres
co le gas.

Nin guém mais do que nós de se ja que as opi niões se pos sam
ma ni fes tar li vre men te. Entre tan to – re pi to – o que se dis cu te não é o
pen sa men to do Se na do, não se tra ta de pro je to de uma lei que va mos
vo tar. Aliás só po de ría mos vo tar num pro je to cons ti tu ci o nal, isto é, que
es ti ves se den tro dos ter mos da Cons ti tu i ção. E den tro da Cons ti tu i ção
bra si le i ra de 18 de se tem bro, V. Exas não en con tram um só pre ce i to,
nem na le tra nem no es pí ri to, que pro í ba a um par ti do po lí ti co or ga ni zar 
a ju ven tu de. Ama nhã tam bém será pro i bi do or ga ni zar mu lhe res, ope rá -
ri os ou quem quer que seja.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Os prin cí pi os são di fe ren tes.

SR. CARLOS PRESTES – Pois bem, Sr. Se na dor, se não se
pro tes ta con tra este de cre to, ama nhã, ba se a do nes tes mes mos pre ce i tos, 
nos mes mos prin cí pi os e leis para os qua is hoje se ape la a fim de en cer -
rar as ati vi da des da Ju ven tu de Co mu nis ta, os re a ci o ná ri os e en tre eles o
Sr. Cos ta Neto ten ta rão fe char qual quer par ti do po lí ti co ou as so ci a ção
ci vil. É essa a con clu são ló gi ca.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Isso é so fis ma de V. Exª.
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SR. CARLOS PRESTES – Cre io que a nota de on tem da
UDN, a res pe i to da Ju ven tu de Co mu nis ta, é su i ci da.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Por quê?

SR. CARLOS PRESTES – Por que a União De mo crá ti ca
Na ci o nal, ace i tan do aque la lei como cons ti tu ci o nal, ace i tan do aque le
aten ta do con tra a Cons ti tu i ção está re al men te abrin do a por ta para a im -
plan ta ção da di ta du ra em nos sa pá tria. Foi as sim que co me çou em 1935. 
Foi com essa ca pi tu la ção, pas so a pas so, ce den do sem pre, para não bri -
gar, des mo ra li zan do-se com ple ta men te o par la men to, que se che gou ao
10 de no vem bro. E bas tou ao di ta dor de ci dir o fe cha men to do Con -
gres so sem que en con tras se um só pro tes to por par te do povo.

E o mo ti vo foi este, Sr. Se na dor Ha mil ton No gue i ra: Os
de mo cra tas não sou be ram de fen der a de mo cra cia. Nin guém mais do
que eu la men ta essa ati tu de de um par ti do que vem pug nan do pela
de mo cra cia; de um par ti do que tem as tra di ções da União De mo crá ti ca
Na ci o nal, ace i tan do um aten ta do tão gra ve à Cons ti tu i ção de 18 de
se tem bro.

Ain da não me foi pro por ci o na da a opor tu ni da de de ler aqui
os es ta tu tos da Ju ven tu de Co mu nis ta. Fo ram eles pu bli ca dos na “Tri bu na
Po pu lar” de 22 de mar ço do cor ren te ano.

Sr. Fran cis co Gal lo tti – Um dos pou cos jor na is que não é clo a ca 
no Rio de Ja ne i ro.

SR. CARLOS PRESTES – O no bre apar te an te pode es tar
cer to de que a Tri bu na Po pu lar não o é. O ar ti go 2º dos Esta tu tos da
União da Ju ven tu de Co mu nis ta diz o se guin te:

“A União da Ju ven tu de Co mu nis ta é uma or ga ni za ção
de mo crá ti ca e suas fi le i ras es tão aber tas para to dos os jo vens
de am bos os se xos, in de pen den te men te de cor ou raça e de
con vic ções re li gi o sas ou ide o ló gi cas.”

Sr. Ha mil ton No gue i ra – O que esta as so ci a ção pre ten de é
ti rar  a re li gião das cri an ças.

SR. CARLOS PRESTES – Esse é o pen sa men to, a in ter pre -
ta ção de V. Exª.
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Sr. Ha mil ton No gue i ra – O ilus tre ora dor não vai ne gar que é
mar xis ta e que a dou tri na co mu nis ta é ma te ri a lis ta.

SR. CARLOS PRESTES – Nos de ba tes que aqui te mos tra -
va do, V. Exª tem de mons tra do com ple ta ig no rân cia do que é mar xis mo.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É má fé do Par ti do Co mu nis ta. Nega 
V. Exª que o Par ti do Co mu nis ta seja ateu? Que o co mu nis mo seja an ti -
cris tão? O co mu nis mo é re pu di a do por que o povo tem hor ror ao ate ís mo.

SR. CARLOS PRESTES – Sabe V. Exª, Sr. Se na dor Ha mil -
ton No gue i ra, quem de fen deu o Tra ta do de La trão na Cons ti tu in te ita li a -
na? Foi o Par ti do Co mu nis ta.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – O Par ti do Co mu nis ta sem pre se ba teu
con tra os pos tu la dos cris tãos; haja vis ta a sua ati tu de na Cons ti tu in te.

SR. CARLOS PRESTES – Ba te mo-nos con tra a in clu são do
nome de Deus no preâm bu lo da Cons ti tu i ção, por que isso sig ni fi ca ria
um aten ta do à li ber da de de pen sa men to. Nem to dos os bra si le i ros
crêem em Deus. Eu sou ci da dão bra si le i ro e não cre io em Deus. E pos -
so dar a V. Exª uma in for ma ção que o vai de i xar es tar re ci do:

Den tro do Par ti do Co mu nis ta, mais de 50% dos seus mem -
bros são ca tó li cos.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Faço jus ti ça à in te li gên cia de meus
co le gas, que sa bem per fe i ta men te que esta afir ma ti va de V. Exª não
cor res pon de à ver da de. O no bre ora dor afir mou aqui, há tem pos, que
um sa cer do te era co mu nis ta, para logo de po is de cla rar que não era e que 
ape nas fa la ra num co mí cio po pu lar. Há con tra di ção ab so lu ta nas suas
afir ma ções.

SR. CARLOS PRESTES – De se jo, mais uma vez, des fa zer o
equí vo co em que V. Exª la bo ra.

Há uma di fe ren ça en tre o Par ti do Co mu nis ta, par ti do po lí ti co 
que pos sui es ta tu tos e pro gra ma, e o mar xis mo. O mar xis mo é uma
fi lo so fia ma te ri a lis ta, e o mar xis ta, sen do ma te ri a lis ta, é ateu.

Den tro do Par ti do Co mu nis ta, po rém, ser co mu nis ta é ace i tar 
os es ta tu tos e o pro gra ma po lí ti co do par ti do. Re la ti va men te ao pro gra -
ma re li gi o so, o par ti do...
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Sr. Ha mil ton No gue i ra – O sta li nis mo, dou tri na de V. Exª, é
mu i to mais ri go ro so, nes se sen ti do, do que o pró prio mar xis mo.

SR. CARLOS PRESTES – Den tro do pro gra ma do Par ti do
Co mu nis ta a ques tão re li gi o sa está co lo ca da nos se guin tes ter mos: se pa -
ra ção en tre o Esta do e a Igre ja e com ple to res pe i to a to das  as cren ças.

Sr. Verg ni a ud Wan der ley – É a tra di ção bra si le i ra.

SR. CARLOS PRESTES – Esse o pro gra ma do Par ti do
Co mu nis ta. Ne nhum ca tó li co terá mo ti vos para de i xar de per ten cer ao
nos so Par ti do, por ques tão de re li gião ou de cren ça.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Então não há ne ces si da de do Par ti do
Co mu nis ta, se V. Exª vem pre gar es sas idéi as. É uma ques tão de nome.
Va mos mu dar o nome do Par ti do.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª não sabe o que é co mu nis -
mo, o que é mar xis mo, o que é sta li nis mo, V. Exª não co nhe ce o nos so
pro ble ma.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – A ques tão já foi de ba ti da nes ta as sem -
bléia e V. Exª não foi vi to ri o so, por quan to de mos uma ver da de i ra li ção
do que é co mu nis mo, mar xis mo, di ta du ra e de mo cra cia.

SR. CARLOS PRESTES – Per mi ta-me V. Exª con ti nu ar a le i -
tu ra:

“Art. 2º – A União da Ju ven tu de Co mu nis ta é uma or ga -
ni za ção de mo crá ti ca, e suas fi le i ras es tão aber tas a to dos os
jo vens de am bos os se xos in de pen den te men te de cor ou raça
e de con vic ções re li gi o sas ou ide o ló gi cas, ten do como fi na li -
da des as que se se guem:

a) A União da Ju ven tu de Co mu nis ta tra ba lha rá no sen ti do 
de or ga ni zar e unir a ju ven tu de para uma vida dig na e fe liz. Fiel 
con ti nu a do ra das tra di ções da ju ven tu de bra si le i ra que vêm das 
lu tas da in de pen dên cia ao he ro ís mo da co lu na in vic ta e a
epo péia dos com ba ten tes da guer ra pa trió ti ca con tra o na zis mo,
a UJC in cen ti va rá o pa tri o tis mo dos jo vens, cuja co ra gem e en -
tu si as mo sem pre fo ram pos tos a ser vi ço da li ber da de.”
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Estas pa la vras têm qual quer co i sa de ilí ci to? Não en con tro
uma só ex pres são que pos sa ser con si de ra da, por qual quer de mo cra ta,
qual quer bra si le i ro, qual quer pa tri o ta, como ilí ci ta.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Nós é que so mos fas cis tas...
SR. CARLOS PRESTES – V. Exª como ju ris ta não pode

de i xar de se ba se ar nos ter mos da lei e nos atos. Se há al gum ato con -
trá rio, apon te-o V. Exª. Mos tre um só ato do Par ti do Co mu nis ta
con trá rio à de mo cra cia.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Va mos mais ao âma go da ques tão.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Mas não so mos ino cen tes. Nós sa be -
mos onde V. Exª quer che gar.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª che ga à in to le rân cia de não
per mi tir a li ber da de de cons ciên cia. Essa ques tão é ou tra. A ló gi ca nos
leva ao fas cis mo, ao fas cis mo de Hi tler, onde eram pro i bi dos os par ti dos.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É a ve lha ar gu men ta ção de V. Exª,
sem pre que se com ba te o co mu nis mo o no bre Se na dor nos vem com o
fas cis mo.

Sr. Arthur San tos – Na Rús sia não exis te a li ber da de de pen sa -
men to.

SR. CARLOS PRESTES – Iría mos mu i to lon ge se fôs se mos
tra tar des se as sun to. Infe liz men te a hora já está bas tan te adi an ta da e
devo ter mi nar.

Sr. Arthur San tos – Na Rús sia, o úni co par ti do exis ten te é o
Co mu nis ta. Não exis te li ber da de de pen sa men to, nem de ne nhu ma
es pé cie na Rús sia.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Mu i to bem.

SR. CARLOS PRESTES – São ca lú ni as. La men to que V. Exª, 
pos su i dor de tan to ta len to, es te ja a re pe ti-las.

Sr. Arthur San tos – Não são ca lú ni as. V. Exª nega que, na Rús -
sia, só exis ta o Par ti do Co mu nis ta? Nega que, na Rús sia, não há li ber da -
de de pen sa men to?
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SR. CARLOS PRESTES – Fi que mos no Bra sil. Esta mos tra -
tan do da ca u sa bra si le i ra. Na Rús sia, o as sun to se ria ou tro e mais fá cil
ain da de tra tar. O que os co mu nis tas es pe ram é que a UDN nos as se -
gu re a li ber da de de cons ciên cia. Que, sen do um par ti do de mo crá ti co,
nos as se gu re a li ber da de de pen sa men to.

Sr. Arthur San tos – Que não seja a li ber da de da Rús sia.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Não so mos go ver no. Não po de mos
as se gu rar o que V. Exª nos pede. Esta mos, po rém, na es ta ca da, em de fe sa 
da li ber da de. Nes ta po si ção, sim, nada ce de re mos.

SR. CARLOS PRESTES – Li ber da de é li ber da de, e qual quer
ad je ti vo que V. Exª acres cen te a esta pa la vra é li mi ta ção, é ne ga ção
da li ber da de.

Sr. Arthur San tos – Não que re mos a li ber da de da Rús sia.
Qu e re mos a li ber da de de mo crá ti ca, as se gu ra da pela nos sa Cons ti tu i ção.
É o que de se ja mos. Qu e re mos a li ber da de ba se a da na plu ra li da de de
par ti dos, na li ber da de de pen sa men to, na li ber da de de crí ti ca, es sas li ber -
da des que não exis tem na Rús sia.

SR. CARLOS PRESTES – To das es sas li ber da des cons tam
dos es ta tu tos da Ju ven tu de Co mu nis ta. Ne les, está in clu í da a plu ra li da de 
de par ti dos. Pos so as se gu rar que lá se en con tram.

Sr. Pre si den te, o Par ti do Co mu nis ta vem lu tan do e con ti nu a rá 
a lu tar pelo es tri to cum pri men to da Cons ti tu i ção de 18 de se tem bro. É
por isso que a pu bli ca ção do de cre to do Go ver no, man dan do en cer rar,
por seis me ses, o fun ci o na men to da Ju ven tu de Co mu nis ta, não pode
de i xar de ter nos so pro tes to. Esse ato do Go ver no é in dí cio não de for ça, 
por que um Go ver no for te não pre ci sa usar de atos ar bi trá ri os, in cons ti -
tu ci o na is. Isso é pro va de fra que za, pro va de de ses pe ro, des se pe que no 
gru po de fas cis tas, que ain da exer ce in fluên cia so bre o Ge ne ral Du tra,
que o ar ras ta a atos tão pre ju di ci a is ao seu pró prio go ver no. Além dis so,
atrás de les es tão os in te res ses con trá ri os à nos sa Pá tria, os in te res ses do
ca pi tal mo no po lis ta nor te-ame ri ca no, o mais in te res sa do pela li qui da ção
do Par ti do Co mu nis ta. O ca pi tal mo no po lis ta ame ri ca no sen te ne ces si -
da de de aca bar com os co mu nis tas por que es tes são os ma i o res lu ta do -
res con tra o mo no po lis mo nor te-ame ri ca no e o vêm des mas ca ran do há
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mu i to em seus pro pó si tos. Foi o Par ti do Co mu nis ta que de nun ci ou o li -
vro azul, de mons tran do que pre ten di am os ame ri ca nos ar ras tar o nos so
povo a uma guer ra com a Argen ti na. Por isso, pre ci sam como pri me i ro
pas so fe char o Par ti do Co mu nis ta. 

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Re al men te fo ram os Esta dos Uni dos
que to ma ram con ta da Le tô nia, da Po lô nia, da Iu gos lá via, Tche cos lo vá -
quia e ou tros pa í ses da Eu ro pa ...

SR. CARLOS PRESTES – São es tes ele men tos que le vam o
Ge ne ral Du tra a co me ter atos de de sa ti no como este, que re pre sen ta
cri me de res pon sa bi li da de, nos ter mos da Cons ti tu i ção. Te mos a cer te za 
de que ama nhã a Jus ti ça dará ga nho de ca u sa à Ju ven tu de Co mu nis ta
Bra si le i ra, no man da do de se gu ran ça, já im pe tra do. O ato do Ge ne ral
Du tra fi ca rá pa ten te como cri me de res pon sa bi li da de. S. Exª, re pi to, está 
sen do ar ras ta do por con se lhe i ros, como o Mi nis tro Cos ta Net to, a co -
me ter ar bi tra ri e da de des sa na tu re za, não só em in te res se dos im pe ri a lis -
tas como numa pro vo ca ção evi den te. Pen sam es ses Se nho res que con se -
gui rão, com o seu ato de de ses pe ro, le var tam bém ao de ses pe ro os co mu -
nis tas? Estão en ga na dos. Hoje o es sen ci al no Bra sil – e isto é uma ad ver -
tên cia para to dos os par ti dos de mo cra tas – é o res pe i to à Cons ti tu i ção, o
cum pri men to exa to da Cons ti tu i ção. Ace i ta mos o Ge ne ral Du tra como
Pre si den te da Re pú bli ca. Foi ele i to e em pos sa do e é, sem dú vi da, o Che fe 
da Na ção. Mas co me teu um erro po lí ti co dos mais gra ves, de as si nar
esse de cre to. Mas con fi a mos na Jus ti ça bra si le i ra. É por isso que a
União da Ju ven tu de Co mu nis ta, pelo seu co mi tê de or ga ni za ção pú bli ca, 
nos jor na is de hoje pu bli ca uma nota em que diz que aca ta a de ci são do
Go ver no, sus pen den do o seu fun ci o na men to, mas vai re cor rer di re ta -
men te à Jus ti ça. Os no bres Se na do res hão de com pre en der que atos
des ta na tu re za, essa pro i bi ção de fun ci o na men to é ile gal e que os seus
ter mos são mu i to va gos. Ain da hoje o De pu ta do João Ama zo nas pro cu -
ra rá o Che fe de Po lí cia para in da gar até onde se es ten de essa pro i bi ção
do fun ci o na men to, por que não que re mos de for ma al gu ma que se use
esse de cre to como pre tex to para jo gar a Po lí cia con tra o nos so povo.
Esses Se nho res es pe ram con se guir por meio da de sor dem, num am bi -
en te de guer ra ci vil, pre tex to para li qui dar o mo vi men to sin di cal e ata car 
os co mu nis tas. Em se gui da ao cer ce a men to de li ber da de do Par ti do Co -
mu nis ta – não se ilu dam os meus co le gas – virá o dos de ma is par ti -
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dos de mo crá ti cos. Não se tra ta de de fen der so men te o Par ti do Co mu -
nis ta, não se tra ta de de fen der a Ju ven tu de Co mu nis ta, tra ta-se de de fen -
der a Cons ti tu i ção e a de mo cra cia. Aí está o sen ti do su i ci da da nota da
União De mo crá ti ca Na ci o nal, ao ace i tar como bom um ato tão gri tan te -
men te in cons ti tu ci o nal. Não pos so ler toda a nota da Ju ven tu de Co mu -
nis ta. Qu e ro re fe rir-me às úl ti mas pas sa gens – por que é ne ces sá rio que
cons tem dos Ana is: 

“A Co mis são Na ci o nal de Orga ni za ção da UJC está cer -
ta de que a ju ven tu de bra si le i ra mo bi li za rá to das as suas for -
ças para mais uma vez de fen der os seus di re i tos pro tes tan do
com ener gia, den tro da or dem e da lei, con tra este de cre to
que sus pen de o fun ci o na men to da União da Ju ven tu de
Co mu nis ta. To da via, como uma en ti da de que tem o seu pro -
gra ma de ação tra ça do de acor do com as nor mas le ga is em
vi gor, a Co mis são Na ci o nal da UJC aca ta a de ci são da au to ri -
da de cons ti tu í da, en quan to aguar da o pro nun ci a men to da Jus -
ti ça, jun to à qual aca ba de im pe trar a me di da ju di ci al ne ces sá -
ria para a de fe sa dos seus di re i tos, que são os di re i tos de
to dos os ci da dãos.”

Essa, Sr. Pre si den te, a nos sa po si ção. É essa a de cla ra ção
for mal que faço da tri bu na do Se na do. Jus ta men te ela se des ti na a pre -
ve nir as pro vo ca ções po li ci a is, pro vo ca ções que se su ce dem prin ci pal -
men te con tra o nos so par ti do. Ten tou-se de to das as ma ne i ras, du ran te 
este ano e, mes mo, des de 18 de se tem bro do ano pas sa do, le var os
co mu nis tas a atos de de ses pe ro, sus pen den do o nos so jor nal, as si nan do
por ta ri as como aque la de au to ria do Mi nis tro Car los Luz, pro i bin do a
cir cu la ção da Tri bu na Po pu lar, ou en tão com atos como os da po lí cia,
apre en den do os jor na is do par ti do nas suas ban cas. De po is sur gi ram
as pro i bi ções con tra os nos sos co mí ci os, re u niões le ga is, de ca rá ter
ex clu si va men te ele i to ral. To dos eles fo ram re a li za dos com enor mes
di fi cul da des, en fren tan do pro vo ca ções po li ci a is, como acon te ceu em
fe ve re i ro des te ano com o nos so co mí cio no cam po do Rus sel, cu jos
ora do res fo ram ame a ça dos, por al tas au to ri da des po li ci a is, de se rem
dis pen sa dos à bala, des de que ou sas sem ata car a in síg nia fi gu ra do Sr.
Mor van de Fi gue i re do, que é o de fen sor in tran si gen te dos in te res ses
dos pa tri o tas mais re a ci o ná ri os, e que tudo fez para ata lhar o mo vi -
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men to sin di cal em nos sa pá tria. O Sr. Mor van de Fi gue i re do de cla rou
que o co man dan te da Po lí cia Espe ci al es ta va pron to para dis sol ver à
bala o nos so co mí cio, caso fos se ne ces sá rio.

Fe liz men te a pró pria Cons ti tu i ção co lo ca es ses se nho res em
po si ção di fí cil. Qu an do che ga o mo men to de agir, a or dem vai de boca
em boca e nun ca che gam a ter co ra gem para cum pri-la.

Ago ra, por exem plo, o que sig ni fi ca essa pro i bi ção de fun ci o -
na men to da Ju ven tu de Co mu nis ta?

A ju ven tu de en con tra-se de vi da men te ins ta la da em sua sede.
O pre si den te da Ju ven tu de é o Sr. Apo lô nio de Car va lho, ofi ci al do nos so
Exér ci to que com ba teu na Espa nha con tra a Re pú bli ca de Fran co, con -
de co ra do com a Le gião de Hon ra da Fran ça, tam bém te nen te-co ro nel
ho no rá rio das for ças fran ce sas.

Esse ho mem, Sr. Pre si den te, é o di ri gen te da Ju ven tu de
Co mu nis ta. Esta rá ele ago ra ame a ça do de pri são? Qu a is se rão as ame a -
ças que ele terá de te mer?

A ju ven tu de aca tou a de ci são do go ver no. Sus pen deu o seu
fun ci o na men to e im pe trou um man da do de se gu ran ça da Jus ti ça bra si le i ra,
por que con fia nes sa Jus ti ça.

Se nho res Se na do res, si mul ta ne a men te, o meu Par ti do pro tes ta
ve e men te men te con tra este ato do Go ver no, e va lho-me do en se jo para
pe dir-lhes mais um pou co de pa ciên cia e aten ção para a le i tu ra des ta
nota, que é tam bém um pro tes to do meu Par ti do:

“Da Co mis são Exe cu ti va do Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro 
re ce be mos a se guin te nota:

O De cre to de hoje, le va do à as si na tu ra do pre si den te
da Re pú bli ca pelo Sr. Cos ta Neto, Mi nis tro da Jus ti ça, e que
de ter mi na a sus pen são por seis me ses do fun ci o na men to da
União da Ju ven tu de Co mu nis ta, é um dos mais sé ri os gol pes 
até ago ra so fri dos pela Cons ti tu i ção de 18 de se tem bro. É
evi den te que os res tos do fas cis mo in fil tra dos no Go ver no e 
que tan to mal já ca u sa ram à ad mi nis tra ção do ge ne ral Du tra, 
de ter mi nan do o am bi en te de pro vo ca ções e in tran qüi li da de
re i nan te no País, cada vez mais de ses pe ra dos com as su ces -
si vas vi tó ri as da de mo cra cia, des man dam-se em aten ta dos
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sem pre mais sé ri os e pe ri go sos con tra a or dem le gal e cons -
ti tu ci o nal.

A Co mis são Exe cu ti va do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil
lan ça seu ve e men te pro tes to con tra esse ato do Go ver no, ato
in cons ti tu ci o nal por que des res pe i ta o pa rá gra fo 12 do ar ti go
141 de nos sa Car ta Mag na e se ba se ia em leis re a ci o ná ri as e
fas cis tas, in com pa tí ve is com a nova épo ca ina u gu ra da no
mun do, com a vi tó ria  mi li tar so bre o na zis mo, ob ti da à cus ta
do san gue de nos sa pró pria ju ven tu de.

O Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, que vem lu tan do in -
tran si gen te men te em de fe sa da Cons ti tu i ção, di ri ge-se, nes -
te ins tan te, a todo o nos so povo, aos pa tri o tas e de mo cra -
tas de to das as cor ren tes e par ti dos po lí ti cos e a to dos cha -
ma em de fe sa da de mo cra cia tão se ri a men te ame a ça da para 
que ma ni fes tem por to dos os me i os seu re pú dio ao ato re a -
ci o ná rio do Go ver no. É ri go ro sa men te den tro da or dem e
fa zen do uso dos re cur sos es tri ta men te le ga is que ha ve re -
mos mais uma vez de der ro tar o gru po fas cis ta in fil tra do
no Go ver no, já que o de cre to em apre ço con tra uma as so -
ci a ção ju ve nil e de mo crá ti ca le gal men te re gis tra da, como a
União da Ju ven tu de Co mu nis ta, não pas sa de pro vo ca ção,
na ex pec ta ti va de pre tex tos que jus ti fi quem ma i o res aten ta -
dos à de mo cra cia.

Rio, 15 de abril de 1947. – A Co mis são Exe cu ti va do
PCB.”
Essa, Srs. Se na do res, a nos sa opi nião, a nos sa po si ção; esse

o nos so pro tes to, que fi ca rá nos Ana is des ta Casa como tal vez o úni co
pro tes to con tra o ato in cons ti tu ci o nal do Go ver no, a fim de que
ama nhã o povo sa i ba quem de fen deu re al men te a Cons ti tu i ção e
quem si len ci ou ante aten ta dos.

Ao ter mi nar es tas pa la vras, di ri jo um ape lo a to dos os de mo -
cra tas, a to dos os ho mens com res pon sa bi li da de po lí ti ca em nos sa
Pá tria, a to dos que que rem o pro gres so do Bra sil, para que com pre en -
dam a gra vi da de do mo men to que atra ves sa mos, e não se de i xem en ga -
nar, er guen do-se re al men te em de fe sa da Cons ti tu i ção de 18 de se tem -
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bro. Foi exa ta men te por que si len ci a ram ante os pri me i ros aten ta dos à
Car ta de 1934 que a de mo cra cia foi pou co a pou co li qui da da, até che -
gar mos ao es pe tá cu lo ne fan do de 10 de no vem bro de 1937.

Du ran te o dis cur so do Sr. Se na dor Car los Pres tes, o Sr. Ne reu Ra mos
pas sa a pre si dên cia ao Sr. Se na dor Ge or gi no Ave li no, 1º Se cre tá rio, subs ti tu í do de -
po is pelo Sr. Se na dor Mel lo Vi an na, Vice-Pre si den te.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ne gan do a exis tên cia de ati vi da de
 sub ver si va dos co mu nis tas

(Dis cur so pro nun ci a do na 95ª Ses são do Se na do
Fe de ral, Ana is do Se na do, vol. 6, 5-8-47, pp. 47-66.)

Tem a pa la vra o Se nhor Se na dor Car los Pres tes, ora dor ins -
cri to.

SR. CARLOS PRESTES – Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res,
apro ve i to o mo men to de cal ma ria po lí ti ca, de po is de três me ses de evi -
den te ner vo sis mo – po de mos di zer de his te ria an ti co mu nis ta, nas fi le i -
ras do Go ver no –, para vol tar a esta tri bu na.

V. Exª, Sr. Pre si den te, e os ilus tres co le gas po de rão ima gi nar a 
pro fun da emo ção com que faço uso da pa la vra, pe ran te o Se na do. Mais
do que nun ca, sin to o peso da gran de res pon sa bi li da de, que re cai so bre
os meus om bros de re pre sen tan te do povo ca ri o ca, de Se na dor mais
vo ta do na Ca pi tal da Re pú bli ca, ao re tor nar a este re cin to.

Mo ti vos de for ça ma i or, so bre os qua is pre fi ro si len ci ar, afas -
ta ram-me dele du ran te al gu mas se ma nas.

Sr. Pre si den te, o que me pre o cu pa no mo men to, e o que me
cha ma ur gen te men te à tri bu na, é a ne ces si da de de pôr um pa ra de i ro à



onda de bo a tos, à onda, que se es pa lha, a res pe i to de uma su pos ta ati vi -
da de sub ver si va dos co mu nis tas bra si le i ros.

Con tes to, ini ci al men te, da ma ne i ra mais ca te gó ri ca, qual quer
mo ti vo para tan to, e du vi do que pos sam apre sen tar, já não digo uma
pro va, mas qual quer in dí cio de ati vi da de cons pi ra ti va por par te dos co -
mu nis tas.

Esses bo a tos, toda a onda atu al ori un da de uma su pos ta ame a ça
cons pi ra ti va por par te dos co mu nis tas, são, por si mes mos, tão ri dí cu los,
tão con tra di tó ri os, que caem ao pri me i ro exa me. Mas não nos ilu da mos e, 
prin ci pal men te, nós, co mu nis tas, não de ve mos ter ne nhu ma ilu são a res -
pe i to; tra ta-se de uma cam pa nha sis te má ti ca, com um cen tro di re tor, vi -
san do a um de ter mi na do ob je ti vo. O que se quer é alar mar a Na ção, o
que se tem em vis ta é man ter o es ta do de ner vo sis mo, de des con fi an ça; o
que se pre ten de é fa bri car pre tex to que jus ti fi que no vas e mais vi o len tas
me di das con tra a de mo cra cia, con tra a Cons ti tu i ção de nos sa pá tria.

Per mi ta-me, Sr. Pre si den te, que pas se, em rá pi da re vis ta, essa
onda de bo a tos, a res pe i to de pre ten sas cons pi ra tas co mu nis tas.

Logo ao pri me i ro exa me, ve mos apa re cer a pa la vra co mu nis mo 
ao lado do nome de ou tros par ti dos. Cer tos jor na lis tas, há al guns me ses, 
mas nes tes úl ti mos dias com ma i or in ten si da de, com ma i or ci nis mo,
in sis tem num pre ten so que re mo-co mu nis mo, isto é, numa cons pi ra ção
de que re mis tas, de ami gos do Sr. Ge tú lio Var gas, ali a dos aos co mu nis -
tas, com o fim de ame a çar a or dem pú bli ca.

Ou tros agre gam a esse si nô ni mo um ter ce i ro ter mo. Re fe -
rem-se a São Pa u lo. Jun tam-lhe, en tão, o ade ma ris mo.

Mas são ple nos de con tra di ção! Assim, um des ses fo li culá ri os, 
em ar ti go de hoje, acu sa os co mu nis tas de agres si vos ao Sr. Ade mar de
Bar ros e como cul pa dos pe los acon te ci men tos úl ti mos de São Pa u lo.
Mas no cor po de seu pró prio ar ti go, cujo tí tu lo é “Agres são co mu nis ta
ao Sr. Ade mar Bar ros”, con tra di to ri a men te, in clui os co mu nis tas na ca -
noa ade ma ris ta!

Alguns dos fa bri can tes de cons pi ra tas pro cu ram ali ar os co -
mu nis tas, já não mais aos que re mis tas, mas ao pes se dis mo. É a cons pi ra -
ção de Per nam bu co. São os co mu nis tas ali a dos ao PSD, a cons pi rar con -
tra a or dem...
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Alguém, lá no nor te, vê, no en tan to, ou tra cons pi ra ção: é a
ude no-co mu nis ta. É o ude no-co mu nis mo de Ala go as, que está jus ti fi -
can do a cri a ção e a mo bi li za ção dos “ exér ci tos ala go a nos”.

São os ude nis tas li ga dos aos co mu nis tas, a cons pi rar con tra a
or dem.

Li al gu res que, no Ma ra nhão, já não são os que re mis tas, os
pes se dis tas, os ude nis tas que se ali am aos co mu nis tas com o mes mo
ob je ti vo. Lá, é o Par ti do Re pu bli ca no. São os re pu bli ca nos, por meio do
Sr. Lino Ma cha do, li ga dos aos co mu nis tas, a cons pi rar con tra a or dem
cons ti tu í da em nos sa pá tria!

Sim ples men te ri dí cu lo é esse pro ces so de se pre ten der en ga -
nar a Na ção com tan ta men ti ra!

Pos so, e cre io que devo di ri gir-me, des ta tri bu na, aos che fes
de to dos os par ti dos a que aca bo de me re fe rir, na cer te za de que to dos
eles es tão em con di ções de con tes tar com ple ta men te, in li mi ne, qual quer
con ta to com o Par ti do Co mu nis ta, qual quer so li ci ta ção dos co mu nis tas
para que jun to cons pi rem.

Aqui nes ta Casa mes mo, Sr. Pre si den te, já se fez ou vir a voz
do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro, por in ter mé dio do no bre Se na dor Sal -
ga do Fi lho, des men tin do a ca lú nia, des fa zen do a in fâ mia. Ja ma is o Par ti -
do Co mu nis ta pro cu rou con ta to com o Par ti do Tra ba lhis ta do Sr. Ge tú -
lio Var gas para cons pi rar con tra a or dem cons ti tu í da. E S. Exª, o Se na -
dor Sal ga do Fi lho, tem toda a ra zão, quan do mos tra que o Par ti do
Co mu nis ta foi ini mi go, em qua se todo o Bra sil, do Par ti do Tra ba lhis ta
nas úl ti mas ele i ções. Nem hou ve mes mo uma apro xi ma ção ele i to ral.
Com ba te mos, e com ba te mos ri ja men te pela pa la vra na con quis ta dos
vo tos do ele i to ra do bra si le i ro.

O Sr. Ge tú lio Var gas, se es ti ves se aqui pre sen te, de cer to po -
de ria afir mar, fren te a esta Casa, que os co mu nis tas ja ma is se apro xi ma -
ram de S. Exª vi san do qual quer cons pi ra ção con tra a or dem cons ti tu í da.

Eu, pes so al men te, des de 1930, não te nho re la ções pes so a is
com o Sr. Ge tú lio Var gas, nem tive oca sião de fa lar com S. Exª, sal vo
em en con tro for tu i to, em um ele va dor des ta Casa quan do nos cum pri -
men ta mos, como ho mens de edu ca ção.

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 591



E, em 1930, fa la va pela úl ti ma vez, pes so al men te, com o Sr.
Ge tú lio Var gas, para tra tar do mo vi men to da Ali an ça Li be ral.

Sr. Pre si den te, es tou se gu ro de que V. Exª, dig no pre si den te
do Par ti do So ci al De mo crá ti co, res pon den do, por tan to, pela atu a ção de
seus su bor di na dos, não po de rá, de for ma al gu ma, con cor dar com essa
onda de bo a tos, de men ti ras e ca lú ni as, a res pe i to de qual quer co li ga ção
cons pi ra ti va em Per nam bu co de co mu nis tas com mem bros do Par ti do
So ci al De mo crá ti co.

O no bre Se na dor José Amé ri co, aqui pre sen te, po de ria, tam -
bém, in for mar so bre se, uma vez se quer, os co mu nis tas o pro cu ra ram
para qual quer in ten to sub ver si vo.

Sr. José Amé ri co – Efe ti va men te, não pro cu ra ram; nem po de ri am
pro cu rar.

SR. CARLOS PRESTES – To das as ve zes que tive oca sião
de fa lar com S. Exª, o no bre Se na dor pela Pa ra í ba foi para bus car
fór mu las  de uni da de na luta pa cí fi ca em de fe sa da Cons ti tu i ção e da
de mo cra cia.

Sr. Pre si den te, o mes mo po de rá di zer o Sr. Ade mar de Bar ros, 
e o mes mo, es tou cer to, há de afir mar tam bém o ilus tre De pu ta do
Arthur Ber na rdes, Pre si den te do Par ti do Re pu bli ca no, con tra as pro pa -
la das cons pi ra tas de co mu nis tas e re pu bli ca nos do Ma ra nhão.

Esta con tes ta ção, Sr. Pre si den te, es ta va se tor nan do ne ces sá ria,
por que a ver da de é que, ao se fa lar tan to em cons pi ra ção, se si len cia,
nada se diz a res pe i to do que re al men te es tão cons pi ran do con tra a
or dem e con tra o re gi me de mo crá ti co ins ti tu í do pela Cons ti tu i ção de 18 
de se tem bro.

Sr. Pre si den te, essa onda de bo a tos foi ini ci a da de po is que o
Che fe da Casa Mi li tar do Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, Ge ne ral Alcio
Sou to, pro nun ci ou aque la ora ção, que re per cu tiu no país, de nun ci an do
cons pi ra ções que ja ma is se po de rão apon tar e cu jos res pon sá ve is não se
po de rá di zer quem são.

Assim, nes te mo men to em que se con ti nua a in sis tir no alar me
à Na ção, bem como em cri ar am bi en te de de sor dem, de des con fi an ça e
de in tran qüi li da de, per mi to-me ape lar para a pa la vra au to ri za da do gran de 
ór gão ban de i ran te que é O Esta do de S. Pa u lo. Esse jor nal, Sr. Pre si den te,
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na edi ção de 26 de ju lho pas sa do, pu bli cou algo dig no de aten ção e que
tal vez che gue a to car no res to de pa tri o tis mo por ven tu ra exis ten te no
fun do do co ra ção dos ver da de i ros cons pi ra do res.

Sr. Pre si den te, O Esta do de S. Pa u lo, de 26 de ju lho, diz o se -
guin te:

“Tan ta co i sa exis te por aí a pre o cu par o povo e o Go -
ver no. Por que au men tar as afli ções ge ra is com uma lei que
pro vo ca tan tos alar mes e tan tas re a ções? Que ne ces si da de
tem o Go ver no de agi tar ain da mais a opi nião pú bli ca com
es sas ten ta ti vas de re tor no à or dem ju rí di ca cri a da pela di ta -
du ra e por ela lar ga men te ex plo ra da?

Man da o bom sen so que di mi nu a mos as oca siões de
atri to en tre o po der pú bli co e o povo e que, em lu gar de leis
de ex ce ção, tra te mos de vo tar leis que har mo ni zem, cada vez
mais, os in te res ses em cho que e que di la tem, no es pí ri to
pú bl i co, a con fi an ça nos po de res cons ti tu í dos.

Dê-nos o Go ver no tudo quan to pos sa con cor rer para o
nos so bem-es tar, para o nos so sos se go e para a con so li da ção
das nos sas li ber da des, e não pre ci sa rá de leis as fi xi an tes,
como a que ora pre ten de ob ter do Con gres so Na ci o nal. Deve 
ele ser o pri me i ro a dar ao povo li ções de to le rân cia e de
com pre en são cons ti tu ci o na is.”
Sr. Pre si den te, ve nho aqui para de cla rar, so le ne men te, mais

uma vez, que os co mu nis tas não cons pi ram. São fal sas as no tí ci as de
ten ta ti vas de per tur ba ção da or dem por par te dos co mu nis tas. E a esta
afir ma ção, fe i ta da tri bu na do Se na do, de sa fio con tes ta ção.

Du ran te os dois anos de vida le gal do Par ti do Co mu nis ta, te -
mos sido os mais in tran si gen tes de fen so res da or dem. Já dis se, mais de
uma vez, nes te re cin to, que só nos in te res sa a or dem cons ti tu ci o nal. Na
luta con tra os de sa cer tos do Go ver no, a nós nos bas tam os re cur sos da
Cons ti tu i ção, os re cur sos da lei. So men te para eles ape la mos.

De po is da in jus ta de ci são do Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral, cas -
san do o re gis tro ele i to ral do Par ti do Co mu nis ta – tre men do erro po lí ti co
–, du ran te es tes três me ses que nos se pa ram do 7 de maio úl ti mo, nos sa
po si ção con ti nu ou a mes ma: luta ri go ro sa e in tran si gen te con tra a nova
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di ta du ra, mas luta den tro dos re cur sos le ga is. Isto já o afir mei di ver sas
ve zes du ran te o tem po de cor ri do. Ago ra, que ro re fe rir-me a sim ples
pas sa gem do ma ni fes to lan ça do pelo Co mi tê Na ci o nal do Par ti do
Co mu nis ta, lido na tri bu na da Câ ma ra pelo De pu ta do Ma urí cio Gra bo is,
a 16 de maio des te ano:

“O que nos cabe fa zer ago ra é lu tar pelo es ta be le ci men to
da or dem, da lei e da Cons ti tu i ção. Ou con se gui mos, uni dos
to dos os pa tri o tas, fa zer re tro ce der, quan to an tes a re a ção, ou 
se re mos le va dos pelo des pe nha de i ro em que se lan çou o gru po 
fas cis ta.”

E mais adi an te di zia:

“A di ta du ra há que re cu ar, se não qui ser ser ra pi da -
men te es ma ga da pe las for ças cres cen tes da de mo cra cia no
mun do in te i ro e a união po de ro sa de to dos os pa tri o tas no
Bra sil.”
Isto, no en tan to, ain da se tor nou mais cla ro, quan do em 5 de

ju nho tive oca sião de con ce der uma en tre vis ta à Tri bu na Po pu lar, na qual, 
en tre ou tras afir ma ções a res pe i to de nos sa luta pela or dem, tive oca -
sião de di zer:

“Gra ças à ori en ta ção fir me dos co mu nis tas foi pos sí vel
man ter a or dem no país e pou co a pou co se or ga ni za vam as
for ças de mo crá ti cas. A ati tu de or de i ra dos co mu nis tas des -
mas ca rou to das as pro vo ca ções fas cis tas, as se gu rou a pro mul -
ga ção da nova Cons ti tu i ção e obri gou o gru po fas cis ta a se
con for mar com a re a li za ção das ele i ções de 19 de ja ne i ro.
Du ran te todo esse tem po os co mu nis tas in sis ti ram no seu
apo io ao Go ver no, sem de i xar de fa zer crí ti cas se re nas, fir mes 
e cons tru ti vas aos seus er ros; mos tra ram a ne ces si da de de
um go ver no de con fi an ça na ci o nal para re sol ver os gra ves
pro ble mas eco nô mi cos; de ram com fran que za sua opi nião
so bre a ma ne i ra de en fren tar a ca res tia e a in fla ção pelo au -
men to da pro du ção, o au men to for te men te pro gres si vo do
im pos to so bre a ren da e os ca pi ta is, o au men to ime di a to dos
sa lá ri os; mos tra ram a ne ces si da de de con tro lar os lu cros e de
na ci o na li zar os ban cos. Du ran te todo este tem po, os co mu -
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nis tas uti li za ram os re cur sos de mo crá ti cos para or ga ni zar as
gran des mas sas, para edu cá-las po li ti ca men te, para fazê-las com -
pre en der a ne ces si da de de en con trar so lu ção pa cí fi ca para seus
con fli tos com os pa trões. Foi tão fir me e per sis ten te a atu a -
ção dos co mu nis tas que até mes mo um ho mem re a ci o ná rio
como o Sr. Ne grão de Lima foi obri ga do a ce der e con cor dar
com a con vo ca ção de um Con gres so uni tá rio dos ope rá ri os
bra si le i ros, con gres so que, ape sar de dis sol vi do na úl ti ma hora 
pelo Sr. Ne grão de Lima, aca bou por fun dar a gran de cen tral
sin di cal bra si le i ra, a glo ri o sa CTB que se pre ten de ago ra dis -
sol ver.”

Sr. Ivo d’Aquino – Vos sa Exce lên cia per mi te um apar te?

SR. CARLOS PRESTES – Pois não.

Sr. Ivo d’Aquino – Que é que V. Exª de no mi na gru po fas cis ta?

SR. CARLOS PRESTES – Cha mo as sim ao gru po que cer ca
o Pre si den te Du tra e sus ten ta a po lí ti ca con trá ria à Cons ti tu i ção.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª está en ga na do. O Sr. Pre si den te da
Re pú bli ca está, exa ta men te, sus ten tan do a Cons ti tu i ção e man ten do o
re gi me de mo crá ti co.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª sabe que a li ber da de de re -
u nião está re vo ga da em ple na Ca pi tal da Re pú bli ca?

Sr. Ivo d’Aquino – A pro va é que S. Exª, o Sr. Pre si den te da
Re pú bli ca, tem su por ta do, da par te de V. Exª, os ma i o res in sul tos, quer
di ri gi dos a S. Exª, quer às pró pri as For ças Arma das.

SR. CARLOS PRESTES – De pen de do que V. Exª de no mi na 
de in sul to, por que di zer a ver da de não cons ti tui in sul to. Te nho ata ca do
o Go ver no no seu des res pe i to à Cons ti tu i ção.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª não ata cou o Pre si den te da Re pú bli ca;
V. Exª in sul tou-o.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª vai ci tar es ses in sul tos.
Qu an do os pro fe rir? Des ta tri bu na? V. Exª de ve rá tra zê-los ao co nhe ci -
men to do Se na do.
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Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª in sul tou as ma i o res pa ten tes do
Exér ci to e a mais gra du a da au to ri da de do País, que é o Sr. Pre si den te da 
Re pú bli ca, a quem não tem o di re i to de fa zer as alu sões cons tan tes de
sua en tre vis ta.

SR. CARLOS PRESTES – Re pi to: V. Exª vai tra zer es ses
in sul tos ao co nhe ci men to da Casa. Cha mar de di ta dor o Ge ne ral Du tra
não re pre sen ta in sul to, por que Pre si den te da Re pú bli ca que des res pe i ta
a Cons ti tu i ção é di ta dor.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª não pode di zer que o Pre si den te da
Re pú bli ca está a ser vi ço de qual quer na ção es tran ge i ra. E di fi cil men te
V. Exª se exi mi rá des ta acu sa ção, pe las de cla ra ções que tem fe i to pe ran te
o Bra sil.

SR. CARLOS PRESTES – Na mi nha en tre vis ta, de cla rei que
a po lí ti ca se gui da pelo Sr. Ge ne ral Gas par Du tra, no Bra sil – que é con -
tra os in te res ses dos tra ba lha do res, dos ope rá ri os e da mas sa cam po ne -
sa, con tra os in te res ses da bur gue sia na ci o nal, por que man tém fá bri cas
fe cha das e só ser ve a meia dú zia de gran des fi nan cis tas na ci o na is e a
mo no pó li os es tran ge i ros –, está em li ga ção di re ta com o im pe ri a lis mo
ian que.

Sr. Ivo d’Aquino – O Sr. Ge ne ral Eu ri co Gas par Du tra não se
en con tra a ser vi ço de im pe ri a lis mo ne nhum. S. Exª está ser vin do ao
Bra sil. Quem se acha a ser vi ço do pen sa men to es tran ge i ro é o Par ti do
de V. Exª, dis sol vi do por uma de ci são da Jus ti ça Ele i to ral, que tem de
ser res pe i ta da pe ran te a Na ção.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª de ve rá pro var essa acu sa -
ção, que é ve lha e tem sido mu i to re pe ti da. Nada a pro va. Entre tan to,
po de mos pro var que a po lí ti ca atu al do Go ver no bra si le i ro be ne fi cia os
in te res ses dos grandes trus tes, dos gran des mo no pó li os, do im pe ri a lis -
mo ian que em nos sa ter ra.

Na mes ma en tre vis ta a que V. Exª alu diu, re fe rin do-me à ne -
ces si da de da luta or de i ra den tro dos ter mos da Cons ti tu i ção, dis se eu que
nos bas tam as ar mas da de mo cra cia para com ba ter a di ta du ra. Isto, que
foi dito com to das as le tras, está ri go ro sa men te den tro da Cons ti tu i ção.
Apon ta mos ao povo o ca mi nho a se guir, res pe i tan do a or dem cons ti -
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tu ci o nal do Bra sil e fa zen do uso do di re i to de ma ni fes ta ção do pen sa -
men to, do di re i to de as so ci a ção e do de re u nião, na me di da em que nos
for dado ain da gozá-los, por que aqui na Ca pi tal da Re pú bli ca, como V.
Exª sabe, o povo está pri va do do di re to de re u nião.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª não tem ra zão. Não hou ve pri va ção
des se di re i to.

SR. CARLOS PRESTES – Vos sa Exce lên cia co nhe ce o
epi só dio da pas se a ta das se nho ras ca ri o cas e da vi si ta à Câ ma ra Mu -
ni ci pal?

Sr. Ivo d’Aquino – Abso lu ta men te não hou ve pri va ção de di re i to 
ne nhum. A po lí cia tem, ape nas, pro cu ra do im pe dir que, nes sas ma ni fes -
ta ções, se in si nu em ele men tos sub ver si vos, os qua is, de po is de pro vo -
ca rem a re a ção das au to ri da des, vêm acu sar a po lí cia de ter aten ta do
con tra o povo. Vos sa Exce lên cia, que tem sido téc ni co no as sun to,
po de rá ex pli cá-lo me lhor do que nin guém.

SR. CARLOS PRESTES – Se V. Exª sabe que sou téc ni co,
deve ser por que tam bém V. Exª o seja.

A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, no pa rá gra fo 11 do art. 141,
diz, com to das as le tras, de ma ne i ra ca te gó ri ca, cla ra e in so fis má vel,
que to dos po dem re u nir-se sem ar mas, não in ter vin do a po lí cia se não 
a pos te ri o ri, para as se gu rar a or dem pú bli ca. Des te di re i to o Go ver no
não nos pode pri var, a pre tex to de in ven ci o ni ces como es sas que ve -
nho ago ra des men tir das cons pi ra tas de co mu nis tas, tra ba lhis tas e
ude nis tas do Bra sil in te i ro. São to das fal sas por que não há ne nhu ma
tra ma de cons pi ra do res, ou, por ou tra, cons pi ra do res são os que se
in sur gem con tra a Cons ti tu i ção e con tra a or dem le gal em nos sa pá -
tria.

Sr. Ivo d’Aquino – Quem está fa lan do so bre cons pi ra ção é
V. Exª. E se vem pe ran te o Se na do pre ten den do de fen der o Par ti do
Co mu nis ta por es tar sen do acu sa do de fa zer cons pi ra ção, al gu ma ra zão
há. Se não V. Exª não es ta ria fa lan do a esse res pe i to.

SR. CARLOS PRESTES – Não com pre en do a ló gi ca de V.
Exª. Estou des men tin do a onda de bo a tos, de in for ma ções fal sas ve i cu -
la das pela im pren sa, toda ela ori en ta da por um cen tro di re tor, vi san do
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de ter mi na dos ob je ti vos, de acor do com os in te res ses da po lí ti ca do mi -
nan te e do De par ta men to de Esta do dos Esta dos Uni dos.

Sr. Ivo d’Aquino – Os bo a tos não são es pa lha dos pelo Go ver no. 
V. Exª te nha a bon da de de ler jor na is que se re fe rem a isso e verá que
não são go ver nis tas.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª co nhe ce o dis cur so do
ge ne ral Álcio Sou to?

Sr. Ivo d’Aquino – Co nhe ço per fe i ta men te o ge ne ral Álcio
Sou to, como co nhe ço a en tre vis ta con ce di da por V. Exª, com os ma i o -
res in sul tos ao Pre si den te da Re pú bli ca e ao Exér ci to Na ci o nal.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª vai di zer-me qua is são
es ses in sul tos, por que eu não os co nhe ço.

Con ti nu an do, di zia eu:
Nes sa luta (con tra a Cons ti tu i ção pela Di ta du ra) nin guém será 

ca paz de nos ar ras tar ao ter re no da de sor dem nem ao de ses pe ro.
Sr. Ivo d’Aquino – Mas não nos com pa ra mos ain da com a

Rús sia.

SR. CARLOS PRESTES – É di fí cil. Nos so Go ver no não
pode, de for ma al gu ma, com pa rar-se com o da Rús sia. Lá exis te de -
mo cra cia de ver da de e aqui, o que se de se ja, é im pe di-la, por to dos os 
me i os.

Sr. Ivo d’Aquino – Isso, no modo de pen sar de Vos sa Exce lên -
cia.

SR. CARLOS PRESTES – Sr. Pre si den te, es tes do cu men tos
que aca bo de ler con fir mam nos sa po si ção fir me em de fe sa da or dem e
o de se jo sin ce ro de tri lhar o ca mi nho da luta pa cí fi ca com os re cur sos
da lei e da Cons ti tu i ção, a fim de fa zer re tor nar a or dem le gal à nos sa
pá tria.

Estou a ima gi nar, Sr. Pre si den te, uma ob je ção que aqui mes -
mo nes te re cin to já me foi fe i ta – se são os co mu nis tas eter nos par ti dá -
ri os da luta pa cí fi ca.

Não. Não so mos pa ci fis tas, não che ga mos a ado tar a tá ti ca de 
Gand hi. Sa be mos que, em de ter mi na dos mo men tos his tó ri cos, é ine vi -
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tá vel a vi o lên cia dos do mi na dos con tra a pre po tên cia dos do mi na do res.
Não des co nhe ço que, na épo ca do as cen so do fas cis mo, quan do a de -
mo cra cia per dia ter re no, dia a dia, o de ver de to dos os de mo cra tas na -
que le mo men to em que a de mo cra cia re cu a va, obri ga da pela for ça do
fas cis mo, que cres cia no mun do in te i ro, era em pu nhar ar mas, para cair
lu tan do em de fe sa da de mo cra cia. O sa cri fí cio dos que mor res sem ha ve -
ria de con du zir à vi tó ria das na ções que se ba ti am pela de mo cra cia no
mun do in te i ro.

Sr. Ivo d’Aquino – Por isso é que a Rús sia fez acor do com a
Ale ma nha, no co me ço da guer ra .

SR. CARLOS PRESTES – Jus ta men te para de fen der a de mo -
cra cia é que foi fe i to aque le acor do. O as sun to, aliás, nos le va ria mu i to
lon ge.

Sr. Ivo d’Aquino – Pelo ar gu men to de V. Exª, o na zis mo es ta va 
com a de mo cra cia.

SR. CARLOS PRESTES – Era ne ces sá rio as se gu rar o tem po
in dis pen sá vel e evi tar que os ma no bre i ros da guer ra, os pro vo ca do res da 
guer ra, na Ingla ter ra e na Eu ro pa, le vas sem a União So vié ti ca a um sa -
cri fí cio inú til.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª acha que Hi tler não era um pro vo ca -
dor de guer ras?

SR. CARLOS PRESTES – Sta lin já em 1939 di zia: “Não ti ra -
mos cas ta nhas do fogo para os ou tros.”

Sr. Ivo d’Aquino – Mas ti rou-as para si.

SR. CARLOS PRESTES – E os ou tros eram os go ver nos de
Cham ber la in na Ingla ter ra e de Da la di er na Fran ça.

Se nho res, não sen do eter na men te pa ci fis tas, por prin cí pio,
so mos, ago ra, de fen so res de ca mi nhos pa cí fi cos. Cre mos que, no
mo men to his tó ri co que atra ves sa o mun do, não é com a de sor dem que
a de mo cra cia avan ça; para avan çar ela quer a or dem. Quem quer a de -
sor dem é o fas cis mo, são seus res tos, são os re sí du os di ta to ri a is ain da
es pa lha dos pelo mun do in te i ro. Esses que rem a de sor dem por que esta
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lhes dá pre tex to para es ma gar a de mo cra cia, o mo vi men to ope rá rio, as
van guar das democratas de to dos os po vos.

Se nho res, se hoje lu ta mos pela or dem e pe los me i os pa cí fi cos, 
isto se deve a duas ra zões fun da men ta is. Há ou tras, sem dú vi da, mas
que ro re fe rir-me às prin ci pa is. Uma de las, de ca rá ter his tó ri co, mun di al,
é a si tu a ção em que se apre sen ta o mun do no após-guer ra com a der ro ta 
do nazi-fas cis mo. A ou tra, mais es pe ci fi ca men te na ci o nal, diz res pe i to à
gra vi da de do mo men to que atra ves sa mos, que está a exi gir a união de
to dos os bra si le i ros para en fren tar pro ble mas sé ri os.

A nova si tu a ção mun di al – re fi ro-me à pri me i ra das alu di das
ra zões – como se ca rac te ri za?

Pelo avan ço da de mo cra cia, pela cor re la ção das atu a is for ças
so ci a is, com ple ta men te di fe ren te da que se ob ser va va na épo ca de as -
cen são do na zis mo e do fas cis mo. Essa cor re la ção de for ças so ci a is fa -
vo rá vel à de mo cra cia – não ape nas quan ti ta ti va men te, por se rem mais
for tes e po de ro sas as ener gi as de mo crá ti cas no mun do –, mas tam bém
qua li ta ti va men te.

A épo ca é di fe ren te. A de mo cra cia está so li di fi ca da. O so ci a -
lis mo está vi to ri o so e avan ça a pas sos lar gos pelo ca mi nho pa cí fi co de
cada povo. Hoje, não é mais pos sí vel der ro tá-lo. Antes de 1939, o so ci a -
lis mo ain da es ta va sob sé ria ame a ça.

O mun do de hoje se apre sen ta di fe ren te do an te ri or a 1939,
por que o so ci a lis mo está vi to ri o so em toda par te. A de mo cra cia pode
so frer vi cis si tu des, ser aba ti da aqui ou aco lá, mas se rão cri ses pas sa ge i -
ras, por que avan çará e es ma ga rá; ama nhã, aque les que te nham ain da a
pre ten são de fa zer an dar para trás a roda da His tó ria é que se rão por ela
es ma ga dos, como já o fo ram Hi tler e Mus so li ni!

Se nho res, a si tu a ção atu al do uni ver so tem algo de se me lhan te:  
a His tó ria não se re pe te, se não em ní vel mais alto, em con di ções no vas, à
épo ca pos te ri or às der ro tas de Na po leão. Der ro ta do Na po leão, sur giu a
San ta Ali an ça, com os Bour bons na Fran ça a pre ten der a vol ta ao fe u da -
lis mo, para im pe dir a mar cha do ca pi ta lis mo pelo mun do in te i ro. Mas o
ca pi ta lis mo, ven ce dor, avan çou por cima da San ta Ali an ça, e os Bour bons 
não pu de ram per ma ne cer no po der se não quin ze anos: fo ram es ma ga dos!

Por quê?
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Por que – re pi to – o ca pi ta lis mo, na que la épo ca, tri un fa ra
so bre o fe u da lis mo. Hoje, é o so ci a lis mo que ven ce, tri un fa so bre o
ca pi ta lis mo, se guin do ca mi nhos di fe ren tes, es pe cí fi cos, para cada povo.
Cada na ção, ine vi ta vel men te, mar cha rá para o so ci a lis mo pelo ca mi nho
que lhe seja pró prio: o povo búl ga ro, o iu gos la vo e bem as sim o bra si le i ro,
cada um pela sua es tra da hão de che gar ao so ci a lis mo. E o co me ço des se
ca mi nho, aqui, em nos so caso, está na so lu ção dos pro ble mas da re vo lu -
ção de mo crá ti co-bur gue sa em har mo nia com a dos pro ble mas do so ci a -
lis mo no mun do.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª te nha a bon da de de não con fun dir
so ci a lis mo com di ta du ra bol che vis ta. São co i sas di fe ren tes.

SR. CARLOS PRESTES – Isto é a opi nião de V. Exª. No
meu en ten der, na União So vié ti ca se está pra ti can do o so ci a lis mo.

Sr. Ivo d’Aquino – Não é só a mi nha opi nião; é a de to dos.

SR. CARLOS PRESTES – Na União So vié ti ca a hu ma ni da de 
che gou, re al men te, ao so ci a lis mo. V. Exª pode di zer o que en ten der da
União So vié ti ca, mas du vi do que lá en con tre em bur guês ca paz de
ex plo rar o tra ba lho de ou tro ho mem; to dos são tra ba lha do res.

Sr. Ivo d’Aquino – Por que o Esta do ex plo ra o tra ba lho de
to dos.

SR. CARLOS PRESTES – O so ci a lis mo cons ti tui-se jus ta -
men te pela so ci a li za ção dos me i os de pro du ção: a ter ra e as má qui nas
acham-se nas mãos da so ci e da de, por meio do apa re lho do Esta do, ain -
da ne ces sá rio na épo ca atu al, em que se tor na im pres cin dí vel a vi gi lân cia 
per ma nen te e a de fe sa efi ci en te con tra os es ter to res do mun do ca pi ta lis ta
em de com po si ção.

Sr. Ivo d’Aquino – E V. Exª con si de ra na tu ral a ab sor ção de
to das as ati vi da des par ti cu la res pelo Esta do, con tra a de mo cra cia?

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª está equi vo ca do. La bo ra
em erro.

Sr. Ivo d’Aquino – É o que V. Exª está di zen do. Se o erro exis -
te, está na opi nião do no bre co le ga.
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SR. CARLOS PRESTES – Esti ve na União So vié ti ca du ran te
al guns anos e não en con trei na que le país a ab sor ção a que V. Exª se re fe re.

Sr. Ivo d’Aquino – Então na que le tem po a si tu a ção de via ser
mu i to di fe ren te.

SR. CARLOS PRESTES – Para che gar mos ao so ci a lis mo,
nos pa í ses mais atra sa dos, é que se tor na ne ces sá ria essa luta vi go ro sa
pela de mo cra cia que se tra va, hoje, no mun do in te i ro.

Em nos sa pá tria, por exem plo, a pri me i ra re i vin di ca ção do
povo, a fim de re sol ver seus pro ble mas mais ru di men ta res, é con se guir a 
de mo cra cia. Pre ci sa mos dela. Ne ces si ta mos li qui dar o apa re lho oli gár -
qui co, bu ro crá ti co e mi li tar-po li ci al, que ain da de fen de di re i tos de cas ta,
para que o povo pos sa in ter vir na vida da Na ção, lu tar pe los seus ver da -
de i ros in te res ses e re sol ver os pro ble mas na ci o na is.

O ca pi ta lis mo, de po is de 1815, avan çou por vá ri os ca mi nhos.
Adi an tou-se por tri lhas di ver sas. Na Amé ri ca, como re per cu tiu a vi tó ria
do ca pi ta lis mo eu ro peu? Por meio das lu tas pela in de pen dên cia na ci o nal 
de to dos os po vos. E as na ções que con se gui ram essa in de pen dên cia de -
ram um pas so à fren te, avan ça ram no ca mi nho do pro gres so. Os me lho -
res lu ta do res da que la épo ca fo ram en tão acu sa dos de tra i do res, de
“fran ce ses”, ma çons e re bel des, mas os ven ci dos fo ram seus acu sa do res, 
os dés po tas e ti ra nos de en tão.

To dos os que ten tam, hoje, fa zer vol tar atrás a roda da His tó -
ria, es tão mar chan do para idên ti co su i cí dio. A de mo cra cia avan ça e
to dos os po vos lu tam pela li ber da de e pela in de pen dên cia.

Nos úl ti mos me ses nota-se, no mun do in te i ro, a ofen si va do
im pe ri a lis mo. Nos Esta dos Uni dos, foi isso as si na la do de ma ne i ra bem
cla ra, pelo dis cur so pro nun ci a do em 12 de mar ço pelo Pre si den te Tru -
man. E ao lado dis so ve mos a gran de chan ta gem do mo men to, a ame a ça
de nova guer ra con tra a União So vié ti ca. Diz-se que Mr. Snyder, na sua
vi si ta ao Bra sil, con se guiu con ven cer boa par te da clas se do mi nan te bra -
si le i ra de que a guer ra é ine vi tá vel; que, em ou tu bro, ela se de sen ca de a rá
en tre os Esta dos Uni dos e a União So vié ti ca.

Ora, sa be mos que não é fá cil fa zer a guer ra. Ten ta ti vas des sa
na tu re za, ame a ças idên ti cas já fo ram pos tas em prá ti ca, an te ri or men te,
sem ma i or su ces so. Hoje, o povo ame ri ca no é o pri me i ro a se le van tar
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con tra a idéia de uma nova guer ra. Tra ta-se de chan ta gem guer re i ra, des -
ti na da a as sus tar os in ca u tos, para con se guir ar ran car-lhes to das as me di -
das ne ces sá ri as ao avan ço do im pe ri a lis mo, que de se ja si lên cio, para
po der me lhor ex plo rar os po vos. Para al can çar esse ob je ti vo, in ti mi da as 
clas ses di ri gen tes. São pou cos os que se de i xam de boa-fé, por que a
ma i o ria se de i xa ilu dir por von ta de pró pria, na ân sia de pres tar ser vi ços
ao pa trão im pe ri a lis ta.

Se nho res, Mr. Tru man, nos dias de hoje, não po de rá le var o
povo ame ri ca no a uma guer ra con tra a União So vié ti ca sem pre vi a men te 
es ma gar aque la no bre gen te sob a bota de um novo fas cis mo.

Não é fá cil, re pi to, le var à guer ra o povo ame ri ca no, pos su i dor
das mais no bres tra di ções de mo crá ti cas, povo que ain da há pou cas
se ma nas se le van tou con tra a lei Taft-Har tley, que ani qui la sin di ca tos,
obri gan do o Pre si den te Tru man a vetá-la. Tão im pres si o nan te foi o
mo vi men to da mas sa po pu lar ame ri ca na con tra se me lhan te gol pe de
tra i ção e de fas cis mo...

Sr. Arthur San tos – Mas as sim V. Exª está de cla ran do que o
Pre si den te Tru man é um gran de de mo cra ta, vis to como, im pres si o na do
pela opi nião do povo de seu país, ve tou a lei Taft-Har tley. V. Exª está,
por tan to, fa zen do acu sa ções in jus tas.

SR. CARLOS PRESTES – O apar te de V. Exª, do pon to de
vis ta su per fi ci al, é jus to. Mas o ilus tre co le ga há de con vir em que o
Pre si den te Tru man é mem bro do Par ti do De mo crá ti co, ar can do com
to das as res pon sa bi li da des de che fe de Esta do.

Se fos se um de mo cra ta do vul to de Ro o se velt te ria apon ta do
ao Par la men to o ca mi nho jus to para que uma lei des sa na tu re za não
che gas se à san ção. Tru man ve tou a lei, cer to de que a ma i o ria do Con -
gres so ha ve ria de pôr aba i xo o veto, como o fez. Foi sim ples ma no bra
de po li ti ca gem. Um ho mem que de se ja re e le ger-se e por tan to ar ran jar
apo io ele i to ral, cede à pres são des sa mes ma mas sa. Mas o re sul ta do foi
o mes mo, por que a lei está de pé, vis to como o veto foi re cha ça do pelo
Con gres so e Vos sas Exce lên ci as sa bem dis so.

Mas, di an te da ofen si va im pe ri a lis ta con tra os po vos opri mi dos, 
co lo ni a is e de pen den tes, que ve mos? Por aca so a do mi na ção ime di a ta
dos po vos que o im pe ri a lis mo ata ca? Ve mos, ao con trá rio, que, à me di da 
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que cres cem os ata ques do im pe ri a lis mo, mais for te se tor na o mo vi -
men to de li ber ta ção na ci o nal. Vede a Gré cia, a pe que ni na Gré cia, para
onde o im pe ri a lis mo lan ça todo o peso de sua for ça. No en tan to, ja ma is
es te ve tão for te o mo vi men to de li ber ta ção na Gré cia como nes te mo -
men to, jus ta men te após a ofen si va im pe ri a lis ta.

Hoje, na Indo né sia, os ho lan de ses pre ten dem, ati ça dos,
açu la dos pelo pró prio im pe ri a lis mo ian que, re con quis tá-la, vol tar à
ex plo ra ção de suas co lô ni as, que já ti nham con quis ta do a in de pen -
dên cia.

E que vi mos dias de po is de ini ci a da a ofen si va? O mo vi men to 
de re pul sa das de mo cra ci as do mun do in te i ro é tal que o im pe ri a lis mo
ho lan dês teve de pa rar sua ofen si va; e o mo vi men to de li ber ta ção da
Indo né sia vai cres cen do. O povo, que luta pela sua in de pen dên cia, será
sem pre vi to ri o so, seja qual for a for ça do im pe ri a lis mo, por ma i o res,
mais di fí ce is e mais du ras que se jam as vi cis si tu des por que te nha de
pas sar.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Vos sa Exce lên cia acu sa os Esta dos Uni -
dos de im pe ri a lis tas. Não sei bem qual o sen ti do que V. Exª dá à pa la -
vra. Às ve zes, em vir tu de mes mo de nos sas ide o lo gi as, mo di fi ca mos de
cer to modo o sen ti do das pa la vras. Mas não con si de ra V. Exª que tam -
bém a ação da Rús sia So vié ti ca em re la ção à Iu gos lá via e à Hun gria é
ma ni fes ta ção de im pe ri a lis mo?

Sr. Ivo d’Aquino – Mu i to bem. O mes mo está acon te cen do nos 
es ta dos bal câ ni cos.

SR. CARLOS PRESTES – Sob o mes mo pon to de vis ta, não. 
Como mu i to bem dis se o no bre Se na dor Fer re i ra de Sou za, com a sua
bri lhan te in te lec tu a li da de, a dis cus são en tre os ho mens, às ve zes, ori gi -
na-se do con ce i to di ver so que em pres tam às pa la vras.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Há mu i tas pa la vras que, en tre nós, têm
sen ti do di fe ren te.

Sr. Fran cis co Gal lot ti – Por exem plo, a pa la vra “de mo cra cia”.

SR. CARLOS  PRESTES – Há con ce i tos di fe ren tes. O que
te mos de im pe ri a lis mo é di ver so do de Vos sa Exce lên cia.
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Sr. Ha mil ton No gue i ra – Qu an do a Rús sia do mi na, não é im pe -
ri a lis mo.

Sr. Ivo d’Aquino – Qu an do se tra ta dos Esta dos Uni dos é
im pe ri a lis mo. Qu an do está em ca u sa a Rús sia, não o é, no con ce i to do
no bre ora dor.

SR. CARLOS  PRESTES – A ques tão é mais pro fun da: diz
res pe i to à His tó ria e à eco no mia po lí ti ca.

Sr. Ivo d’Aquino – Diz res pe i to à atu a li da de.

SR. CARLOS  PRESTES – Cha ma mos im pe ri a lis mo a de -
ter mi na da eta pa do ca pi ta lis mo. E para nós é ver da de i ro, ab sur do, é
con tra di ção, é jogo de pa la vras, fa lar em im pe ri a lis mo so vié ti co. Na
União So vié ti ca não há im pe ri a lis mo por que não há ca pi ta lis mo pri -
va do, não há gran des trus tes par ti cu la res. E são os trus tes que ex plo -
ram os po vos.

Sr. Fer re i ra de Sou za – V. Exª não ne ga rá que a ação po lí ti ca da 
União So vié ti ca pro cu ra ab sor ver e açam bar car ou tros pa í ses. Isso, para
nós, é uma ma ni fes ta ção de im pe ri a lis mo.

SR. CARLOS PRESTES – Foi V. Exª mes mo quem as si na lou 
a nos sa di fe ren ça de con ce i tos so bre im pe ri a lis mo. V. Exª ace i ta-o
so men te do pon to de vis ta po lí ti co e nós o ve mos fun da men tal men te
pelo con te ú do eco nô mi co.

Sr. Fer re i ra de Sou za – O im pe ri a lis mo exis te pre do mi nan te -
men te no pon to de vis ta po lí ti co.

SR. CARLOS PRESTES – A nós o que in te res sa é sa ber se a
so ci e da de está di vi dia em clas ses – ex plo ra do res e ex plo ra dos – ou se
não há mais essa di vi são, se to dos os me i os de pro du ção es tão em mãos 
da pró pria so ci e da de. Nes tas con di ções, no re gi me so ci a lis ta de um país
como a União So vié ti ca, não pode ha ver im pe ri a lis mo. Em luta per ma -
nen te com o ca pi ta lis mo pro cu ra na tu ral men te apo i ar-se em es ta dos
pro gres sis tas e os au xi lia, mas não com em prés ti mos a ju ros for mi dá ve is 
e im po si ções po lí ti cas.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Mas com ar mas.
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SR. CARLOS PRESTES – Nem com ar mas. A União So vié -
ti ca aju da os po vos. A União So vié ti ca aju dou os po vos da Eu ro pa
ori en tal e sul-ori en tal a se li ber ta rem do na zis mo.

Para exem plo, bas ta di zer que a Po lô nia de hoje é com ple ta -
men te di fe ren te da de 1939. É uma Po lô nia li vre, em que o povo po lo -
nês está no po der.

O as sun to nos le va ria mu i to lon ge para ser de ba ti do, por que a 
di fe ren ça de con ce i tos é pro fun da.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Não só pro fun da, mas fun da men tal.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Ape nas uma ex pli ca ção pe di ria ao no -
bre ora dor, por que a mim pa re ce ne ces sá ria. V. Exª fala no com ba te das 
for ças so ci a lis tas con tra os fas cis tas e os na zis tas in ter na ci o na is. Não
com pre en do a ra zão pela qual os co mu nis tas do mun do in te i ro apói am
o pe ro nis mo que é, sem dú vi da, ex trín se ca e in trin se ca men te, ma ni fes ta -
ção per fe i ta do fas cis mo.

SR. CARLOS  PRESTES – V. Exª está equi vo ca do quan to ao 
apo io que da mos ao pe ro nis mo.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Só se vol tar atrás, por que até ago ra
V. Exª mes mo, da tri bu na do Se na do, vá ri as ve zes já o afir mou.

SR. CARLOS PRESTES – Já tive oca sião de ob ser var des ta
tri bu na que es tra nha va se acu sas se de fas cis ta ao go ver no de Pe rón,
prin ci pal men te par tin do essa acu sa ção de um de mo cra ta como V. Exª.

Na Argen ti na de hoje há mais de mo cra cia do que no Bra sil.
Pelo me nos o Par ti do Co mu nis ta ali é li vre; a re u nião é li vre e os co mí -
ci os se re a li zam. Logo  é fal so su por que o atu al go ver no da Argen ti na
seja fas cis ta. É mais de mo cra ta do que o do Bra sil, re pi to.

Sr. Ivo d’Aquino – Nes te caso, não se tra ta de mais ou de
me nos de mo cra cia. A de mo cra cia exis te ou não exis te.

Sr. Fer re i ra de Sou za – E os pro fes so res de mo cra tas são de mi ti -
dos por que não con cor dam com o Go ver no!

Sr. Ha mil ton No gue i ra – A ma i o ria dos pro fes so res das uni ver -
si da des é de mi ti da. Se fos se no Bra sil V. Exª acu sa ria o Go ver no de fas -
cis ta.
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SR. CARLOS PRESTES – Não dis cu to esse as sun to de eco -
no mia in ter na argen ti na nem pre ten do de fen der Pe rón, bem ca paz
como qual quer ou tro go ver no ame ri ca no de atos mais ou me nos ar bi -
trá ri os. Nego so men te que seja fas cis ta.

Sr. Ivo d’Aquino – Per so na li da des co nhe ci das, tais como os
pro fes so res Hus sel e Cas tex e de ze nas de ou tros, fo ram de mi ti dos por -
que to ma ram par te da ma ni fes ta ção an ti fas cis ta nas ruas das ci da des
por te nhas. E V. Exª apóia esse fas cis mo!

SR. CARLOS PRESTES – Há pro fun da di fe ren ça en tre o
que V. Exas cha mam de fas cis mo e o que re al men te o é. O que pos so
ga ran tir é que pelo cli ma, pelo que se ob ser va hoje na Argen ti na, o seu
go ver no é mais de mo crá ti co do que o atu al do Bra sil.

Sr. Ivo d’Aquino – Não se co gi ta de ser mais ou me nos de -
mo cra ta. V. Exª dis tin gue im pe ri a lis mo po lí ti co de im pe ri a lis mo eco -
nô mi co?

SR. CARLOS PRESTES – Como mar xis ta não dis tin go, por -
que am bos es tão en tro sa dos. Meu con ce i to de im pe ri a lis mo é pro fun da -
men te eco nô mi co e o do no bre Se na dor Fer re i ra de Sou za é po lí ti co
so men te.

Sr. Ivo d’Aquino – A Rús sia, ao to mar con ta da Po lô nia, da
Iu gos lá via e da Bul gá ria, exer ce im pe ri a lis mo eco nô mi co ou po lí ti co? 
V. Exª apóia esse im pe ri a lis mo?

SR. CARLOS PRESTES –  Que quer V. Exª di zer com
“to mar con ta”? V. Exª acha que es ses po vos es tão sob pres são, que
eles se su je i tam a go ver nos es tra nhos? Esses po vos con quis ta ram sua 
pró pria in de pen dên cia. Di mi trov é um pa tri o ta búl ga ro. So freu de ze -
nas de anos na luta que se tra vou na Bul gá ria. Tito é um gran de ge ne -
ral e pa tri o ta iu gos la vo. São es ses ho mens que es tão go ver nan do com 
o apo io do povo. V. Exas que rem negá-lo, ale gan do que a Rús sia é
que os está go ver nan do. O go ver no da Iu gos lá via é o mais pa trió ti co
pos sí vel.

Sr. Ivo d’Aquino – Como Vossa Exce lên cia se in sur ge con -
tra o caso da Gré cia? V. Exª acha que o Go ver no está ali sub me ti do 

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 607



ao im pe ri a lis mo ame ri ca no? V. Exª en ten de que o povo gre go não
so freu?

SR. CARLOS PRESTES – Na Gré cia ve mos a luta do povo
para con se guir so bre vi ver con tra o im pe ri a lis mo e o fas cis mo.

Sr. Ivo d’Aquino – Se se tra ta da Rús sia, V. Exª acha que é
li ber ta ção. Sen do ou tras na ções é im pe ri a lis mo!

SR. CARLOS PRESTES – Nós pro cu ra mos ver de que lado
está o povo, ao pas so que V. Exª não se pre o cu pa com ele, mas so men te
com o go ver no.

O povo, na Gré cia, está con tra o go ver no; le van ta-se con tra
esse go ver no por que é um go ver no de ter ror. O da Iu gos lá via está com
o go ver no.

Sr. Ivo d’Aquino – Qu an do a ocu pa ção é da Rús sia V. Exª está
de acor do.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª tem con clu sões por de ma is 
sim plis tas para se rem con tes ta das.

Sr. Ivo d’Aquino – O povo da Iu gos lá via está pa de cen do sob a
di ta du ra co mu nis ta. Este é o caso. E V. Exª con si de ra que está tudo
mu i to bem. Qu an do é a Rús sia quem di ri ge, me re ce os apla u sos de
V. Exª, do pon to de vis ta po lí ti co e eco nô mi co.

SR. CARLOS PRESTES – São con clu sões por de ma is sim -
plis tas.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª faz dis tin ções que não com pre en do.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Qu e ria ape nas uma ex pli ca ção. Dis se
V. Exª que o povo da Iu gos lá via está com o go ver no, ao pas so que o da 
Gré cia é con tra o go ver no. Qual a ra zão de sua con vic ção? Nor mal men -
te, de ve mos re co nhe cer que os go ver nos cor res pon dem aos de se jos do
povo, ou à sua ma i o ria. Se sou le va do a crer que o go ver no iu gos la vo re -
pre sen ta a von ta de po pu lar, de pre en do que o da Gré cia tam bém tra duz
a von ta de do povo gre go.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª não está bem in for ma do.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Devo ad mi tir a mes ma con clu são.
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SR. CARLOS PRESTES – Acre di to es tar V. Exª ain da lem -
bra do de que, an tes de ter mi nar a luta con tra o na zi fas cis mo, o mun do
pre sen ci ou na Gré cia do lo ro sos acon te ci men tos, a luta das tro pas in gle sas 
con tra o povo gre go que que ria a li ber da de e a que da da mo nar quia
fas cis ta.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Lem bro-me.

SR. CARLOS PRESTES – Que di zem os Srs. Se na do res da -
que les fa tos? A ca ma ri lha mo nar co-fas cis ta, que está no po der na Gré cia,
sus ten ta da por Chur chill foi, tam bém, apo i a da pe las ar mas in ter na ci o na is. 
A isso, Sr. Pre si den te, é que se pode dar o nome de di ta du ra. Esses, sim, 
são di ta do res.

Sr. Fer re i ra de Sou za – V. Exª ne ga rá que a vi tó ria do atu al
go ver no iu gos la vo teve o au xí lio das ar mas rus sas?

SR. CARLOS PRESTES – Se o no bre co le ga Se na dor Fer re i ra 
de Sou za co nhe ce bem a his tó ria da luta de guer ri lhas na Iu gos lá via,
du ran te a ocu pa ção na zis ta, deve ter, como to dos nós, real ad mi ra ção
pelo he ro ís mo e va lor des se povo e con clu ir que, quem as sim con quis -
tou sua li ber da de, ja ma is ace i ta rá o do mí nio de qual quer ou tra na ção.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exª ad mi te que não teve o  me nor
au xí lio da União So vié ti ca!...

SR. CARLOS PRESTES – Tal vez V. Exª não es te ja per fe i ta -
men te a par de in for ma ções so bre a Gré cia.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – O cen tro de in for ma ções de V. Exª é
per fe i to, pre ci so...

SR. CARLOS PRESTES – Esse país está hoje re du zi do ao
que se po de ria cha mar um ar qui pé la go a um gru po de ilhas do mi na das
pe las for ças de pa tri o tas guer ri lhe i ras, en tre as qua is o go ver no mal
pode ocu par al gu mas ci da des prin ci pa is.

A Gré cia, ter ri to ri al men te fa lan do, está nas mãos dos guer ri -
lhe i ros de mo cra tas, que se acham em luta con tra os go ver nan tes que só
ocu pam as gran des ci da des e que des tas não po dem sair sem ris co.

Sr. Fer re i ra de Sou za – E es ses guer ri lhe i ros não te rão re ce bi do
au xí lio di re to da Rús sia?
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SR. CARLOS PRESTES – Os guer ri lhe i ros, Sr. Pre si den te,
es tão co me çan do a to mar ci da des, como, por exem plo Ale xan dro pu lus,
às mar gens do mar Egeu, ape sar das ar mas de Tru man e ape sar dos mi -
lhões de dó la res en vi a dos pe los Esta dos Uni dos.

Sr. Ivo d’Aquino – Por que o go ver no so vié ti co não de i xa os
cor res pon den tes de jor na is es tran ge i ros en tra rem nas suas zo nas de
ocu pa ção?

Sr. Fer re i ra de Sou za – V. Exª pode in for mar, com se gu ran ça,
que as ar mas dos guer ri lhe i ros gre gos não fo ram for ne ci das pela
Rús sia?

SR. CARLOS PRESTES – Essa, Sr. Pre si den te, é uma afir -
ma ti va fal sa, ve i cu la da por de ter mi na das em pre sas te le grá fi cas. Qu al -
quer jor na lis ta pode ali en trar e bem as sim di zer o que bem en ten der. Se 
o no bre Se na dor Ivo d’Aquino afir ma ter lido tal no tí cia, eu, de mi nha
par te, te nho lido ou tras, de jor na lis tas que es ti ve ram de fato na re gião
so vié ti ca e fi ze ram o que qui se ram. Na tu ral men te as no tí ci as não po de -
rão di zer, to das, a mes ma co i sa.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – São ver da de i ras ape nas as de V. Exª.

Sr. Ivo d’Aquino – Obser vo a V. Exª que as no tí ci as ve i cu la das
pe los pri me i ros são na tu ral men te va gas, pois que os mes mos não po dem, 
em ab so lu to, pe ne trar na re gião so vié ti ca.

SR. CARLOS PRESTES – Afir mo a V. Exª que po dem.

Sr. Ivo d’Aquino – Por que o go ver no so vié ti co não os de i xa
pe ne trar lá? Eu ti nha von ta de de sa ber por que não con vi da os jor na lis -
tas es tran ge i ros para lá irem fa zer ob ser va ções.

SR. CARLOS PRESTES – Então, se ria acon se lhá vel que es co -
lhês se mos e para lá en viás se mos al guém que pu des se apu rar a ver da de.

Sr. Ivo d’Aquino – A União So vié ti ca não o per mi ti ria.

SR. CARLOS PRESTES – Sr. Pre si den te, o que é fato é que
o Bra sil tem um em ba i xa dor na União So vié ti ca. Nes tas con di ções...

SR. PRESIDENTE – (Fa zen do soar os tím pa nos.) – Obser vo ao
no bre Se na dor que se acha es go ta da a hora do ex pe di en te.
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Sr. Ivo d’Aquino – (Pela or dem.) – Re que i ro, Sr. Pre si den te, de
acor do com o Re gi men to, a pror ro ga ção, por trin ta mi nu tos, da hora do 
ex pe di en te, para que o no bre Se na dor Car los Pres tes pos sa con clu ir
suas con si de ra ções.

SR. PRESIDENTE – A Casa aca ba de to mar co nhe ci men to
do re que ri men to do Sr. Se na dor Ivo d’Aquino.

Os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram per ma ne cer sen ta -
dos (Pa u sa).

Está apro va do.
Con ti nua com a pa la vra o Sr. Se na dor Car los Pres tes.

SR. CARLOS PRESTES – Agra de ço a gen ti le za do no bre
Se na dor Ivo d’Aquino, bem como a de meus ilus tres pa res, e peço des -
cul pas ao Se na do pelo tem po que lhes ve nho to man do na tri bu na.

Caso di mi nua o nú me ro de apar tes às mi nhas con si de ra ções,
com pro meto-me a ter mi nar ra pi da men te, des de que ex pres so já se
en con tra meu pen sa men to prin ci pal pe las pri me i ras pa la vras que hoje
pro nun ci ei nes ta Casa, pa la vras que de fi nem mais uma vez, de ma ne i ra
ca te gó ri ca, a po si ção do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil e de seus mem bros,
de luta con tra a di ta du ra, sim, mas ri go ro sa men te den tro da lei e da or dem.

No en tan to, Sr. Pre si den te, devo in sis tir no se gun do da que les
mo ti vos a que me re fe ria e de ter mi nan tes de nos sa atu al ori en ta ção de
luta ri go ro sa men te pa cí fi ca, den tro da or dem e da le ga li da de, que hoje
em pre en de mos, de acor do com o mo men to his tó ri co e a nova si tu a ção
do mun do.

O se gun do mo ti vo por que nos ba te mos, Sr. Pre si den te, pela
or dem, é ne ces si da de de so lu ção pa cí fi ca para os gra ves pro ble mas
en fren ta dos pelo nos so povo, que ja ma is se rão re sol vi dos por um sal va -
dor, pela ação iso la da de um in di ví duo, por um só par ti do ou por uma
só clas se so ci al. Esses pro ble mas exi gem a união de to dos os pa tri o tas,
de to das as clas ses, de to dos os par ti dos. Para te rem so lu ção sa tis fa tó ria, 
es ses pro ble mas te rão de ser en ca ra dos co le ti va men te, com a união de
to dos os bra si le i ros que pro cu ram re al men te o pro gres so e a de fe sa dos
in te res ses de todo o povo, de toda a na ção.
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Esta mos che gan do ao mo men to em que já não é mais pos sí -
vel re tar dar a so lu ção dos pro ble mas fun da men ta is da nos sa eco no mia,
da nos sa or ga ni za ção po lí ti ca e so ci al. E isso exi ge a união de to dos os
bra si le i ros, aci ma de qua is quer di fe ren ças ou di ver gên ci as ide o ló gi cas.

No en tan to, Se nho res, a ex pe riên cia des tes 18 me ses de
go ver no já é su fi ci en te para mos trar que o ca mi nho que va mos tri lhan do
não está cer to, por que nos vai em pur ran do para a agra va ção cres cen te,
cada dia mais sé ria, de to dos os nos sos ma les. Não me lho ra mos nes ses
18 me ses; o Bra sil não pro gre diu, o Bra sil não avan çou, a si tu a ção do
povo não me lho rou.

Dis so há pro va ci en tí fi ca, con cre ta, ob je ti va.
Ace i ta mos que os ho mens que fo ram para o go ver no, que

apli cam o pro gra ma que está sen do pos to em prá ti ca, es ti ves sem re al -
men te bem-in ten ci o na dos, de se jas sem acer tar. Mas a ver da de é que,
de po is de fe i ta a ex pe riên cia, pas sa dos 18 me ses, ve ri fi ca mos que o
ca mi nho está er ra do, não dá cer to; que, em vez de me lho rar, a si tu a ção
do povo se agra va cada vez mais e as con di ções do País são, cada dia,
mais sé ri as. A eco no mia na ci o nal se de ba te na mais pe ri go sa das cri ses, e 
mar cha mos, sem dú vi da al gu ma, para uma ca tás tro fe eco nô mi co-fi nan -
ce i ra, que pode ser de con se qüên ci as de so la do ras para a na ção.

Que de se ja qual quer pa tri o ta, que de se ja mos nós? O pro gres so 
do Bra sil. Qu e re mos nos co lo car en tre as gran des na ções e não como
um país de se gun da ou ter ce i ra ca te go ria.

Aqui digo, re pe tin do pa la vras de Le ni ne a res pe i to da Rús sia
cza ris ta, em 1931: – Como mar cha o Bra sil? Em atra so pro gres si vo, por -
que não an da mos. Da mos ape nas pe que ni nos pas sos, fi ca mos qua se pa -
ra dos, quan do o mun do in te i ro dá lar gas pas sa das. A dis tân cia que nos
se pa ra dos po vos, que avan çam, é cada vez ma i or. A isso é que Le ni ne
de no mi na va de atra so pro gres si vo da Rús sia cza ris ta. E é por esse ca mi nho 
de atra so pro gres si vo que nos está le van do o go ver no atu al.

Não são pa la vras, Srs. Se na do res, não é de ma go gia: são fa tos.
Bas ta a aná li se mais su per fi ci al para ve ri fi cá-lo. Aqui mes mo, no re cin to
des ta Casa, mais de um se na dor trou xe fa tos e da dos para pro var o que
há de ca la mi to so na si tu a ção do País. Não bas ta acu sar a di ta du ra an te ri or;
não bas ta di zer que a di ta du ra trou xe to dos os ma les ao Bra sil. É ne ces -
sá rio sa ber se, nos 18 me ses de cor ri dos, es ta mos pro cu ran do re sol ver os 
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nos sos pro ble mas. Mas isso não acon te ceu. Em vez de me lho rar, es ta -
mos pi o ran do; em vez de ele var-se o ní vel de vida do povo, ba i xa-se,
cri an do-se-lhe di fi cul da des cada vez ma i o res.

Da pró pria tri bu na do Se na do a na ção ou viu a pa la vra do
Se na dor José Amé ri co, que apon tou a fome como o gran de mal do Bra -
sil. S. Exª cho cou a na ção pin tan do um qua dro duro, tris te, do lo ro so da
re a li da de em que vi ve mos.

Sr. José Amé ri co – Re fe ri ca sos, mas in di quei so lu ções.

SR. CARLOS PRESTES – Infe liz men te, a ori en ta ção do
go ver no, o ca mi nho se gui do até ago ra, não tem sido dos me lho res, por -
que os pro ble mas, em vez de re sol vi dos, se agra vam.

Trou xe aqui al guns da dos para ob je ti var mi nhas pa la vras;
en tre tan to, o tem po é es cas so e pre fi ro con ti nu ar.

Lem bra-se a Casa dos dis cur sos dos Srs. José Amé ri co e
Ge tú lio Var gas, dos qua is dis cor do em mu i tas de suas pas sa gens, mas
que nou tras apre sen tam ob ser va ções jus tas a res pe i to da re a li da de atu al
de nos sa pá tria.

Trou xe da dos a res pe i to da ca res tia da vida. Bas ta exa mi nar-se 
qual quer jor nal para se ve ri fi car que a vida en ca re ceu mais du ran te o
ano de 1946 e os cin co me ses de 1947, do que nos qua tro anos an te ri o -
res, de 1940 a 1945, em di ver sos pro du tos, que não ci ta rei, por que não
dis po nho de tem po.

O Cor re io da Ma nhã, há pou cas se ma nas, ci ta va nú me ros a res -
pe i to da ca res tia, mos tran do como uma dona de casa com cem cru ze i -
ros, em 1938, com pra va cin qüen ta e três qui los de man ti men tos; em
1944, vin te e seis e tre zen tos; em 1945, vin te e dois qui los e se te cen tos
gra mas; ao pas so que, em 1946, quin ze qui los e qui nhentos gra mas.

É a fome, é o es tô ma go do povo que está va zio, acar re tan do
uma sé rie de ca la mi da des fá cil de ima gi nar.

Há pou cos dias os jor na is nos da vam uma no tí cia, co mo ve do ra
para qual quer bra si le i ro,  que não pode de i xar de nos cho car, mais gra ve
do que aque la que nos co mu ni ca va o Se nhor Ge ne ral Gas par Du tra, em 
1942, de que ses sen ta por cen to dos nos sos jo vens de 21 e 22 anos, cha -
ma dos ao ser vi ço das ar mas, eram fi si ca men te in ca pa zes, qual seja a de
que, atu al men te, na Ba hia, na Esco la de Apren di zes Ma ri nhe i ros, das
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cri an ças que se apre sen ta ram ao exa me, oi ten ta por cen to eram in ca pa -
zes fi si ca men te para o ser vi ço da Ma ri nha, por ta do res da sí fi lis, da
tu ber cu lo se e de ou tras do en ças.

É a mi sé ria agra van do-se as sus ta do ra men te. Po de ria ci tar mu i -
tos ou tros da dos.

Ne gou-se, aqui, nes ta Casa, que a po lí ti ca atu al do Go ver no
se fi zes se con tra a in dús tria na ci o nal.

Mas, que é que es ta mos ven do, se não, com o fe cha men to de
fá bri cas e a di mi nu i ção de ope rá ri os, uma po lí ti ca fi nan ce i ra er ra da, con -
trá ria à in dús tria na ci o nal? Igno ro se essa po lí ti ca se exer ce cons ci en te
ou in cons ci en te men te, mas a ver da de é que a in dús tria na ci o nal mar cha
para a li qui da ção.

Pos so ler a esse res pe i to de fá bri cas fe cha das e de ope rá ri os
des pe di dos al guns da dos so bre o que se pas sa em San to André, apre sen -
ta dos pelo De pu ta do Maz za, na Assem bléia Cons ti tu in te de São Pa u lo,
há pou cos dias, em que ci tou fá bri cas e o nú me ro de ope rá ri os des pe di dos.

Ei-los: 

Se tor Têx til: fá bri cas de ra yon des pe di ram 200 ope rá ri os
e pre ten dem des pe dir to dos os ope rá ri os ad mi ti dos de 1944
a esta data. A Têx til San to André re du ziu a se ma na de tra ba -
lho para três dias. As fá bri cas Irmãos Tog ma to e Te ce la gem
San to André re du zi ram duas ho ras diá ri as de tra ba lho. A te -
ce la gem Di do ne de 130 ope rá ri os está re du zi da a 25 ope rá ri -
os. A Cia. Fam bra re du ziu a se ma na a cin co dias. A Cia. Pi -
rel li S. A. des pe diu 200 ope rá ri os. A Cia. Qu í mi ca Rho dia
Bra si le i ra fe chou a se ção de fa bri ca ção de pentes, fi can do
cer ca de 200 ope rá ri os sem em pre go. A Cia. Lid ger wo od fe -
chou a se ção de fun di ção, fi can do 80 ope rá ri os sem em pre -
go. A Me câ ni ca e Fun da ção de Ele va do res Atlas des pe di ram 
cer ca de 200 ope rá ri os. Ce râ mi ca S. Ca e ta no S. A. de 1.609
ope rá ri os re du ziu para 1.406. A Tu bos Bra si li te de 609 ope -
rá ri os re du ziu para 432. A Ce râ mi ca San to André fe chou
suas por tas, fi can do 85 ope rá ri os sem em pre go. A Ce râ mi ca
Ame ri ca na S. A. de 259 ope rá ri os re du ziu para 128. A Ce râ -
mi ca Tupã de 92 ope rá ri os re du ziu para 38 ope rá ri os. A Fá -
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bri ca de Lou ças Ade li na, com 1.013 ope rá ri os, se acha pa ra -
da há mais de um mês. A fá bri ca de Lou ças Pi ra ti nin ga fe -
chou suas por tas, fi can do 79 ope rá ri os sem em pre go. A Fá -
bri ca de Lou ças Real des pe diu 180 ope rá ri os. A Fá bri ca de
Lou ças Mauá des pe diu 65 ope rá ri os. A Por ce la na Na ci o nal
de Utin ga de 140 ope rá ri os re du ziu para 68 ope rá ri os. A
Por ce la na Bra sil de 165 ope rá ri os re du ziu para 45 ope rá ri os.
A Por ce la na Ban de i ran tes fe chou as suas por tas fi can do 53
ope rá ri os sem em pre go. A Por ce la na Vi tó ria de 65 ope rá ri os 
re du ziu para 12 ope rá ri os. Três cur tu mes des te mu ni cí pio já
es tão na imi nên cia de fe char suas por tas. As Fá bri cas de
Mó ve is Re nas cen ça de Utin ga e Se le ção de Arte fa tos de Ma -
de i ra fo ram obri ga das a fe char as suas por tas.

Se gue a re la ção. Há ain da mu i tas ou tras.
Tudo isso de mons tra que a po lí ti ca eco nô mi ca e fi nan ce i ra do 

go ver no está sen do exer ci da em de tri men to da in dús tria na ci o nal. E não 
será des ta ma ne i ra que sa i re mos da in fla ção.

Não es ta mos fren te ao di le ma – in fla ção ou de fla ção. O que o 
pa tri o ta deve con si de rar é o rumo a se guir em fun ção dos in te res ses
na ci o na is; é a con du ta a ser ado ta da para que o Bra sil pos sa pro gre dir.
Evi den te men te, não é com a li qui da ção da in dús tria na ci o nal que nos sa
pá tria po de rá pro gre dir.

A quem ser ve essa li qui da ção? Na tu ral men te ao im pe ri a lis -
mo ame ri ca no, aos gran des trus tes, aos gran des mo no pó li os, por que
a po lí ti ca atu al do go ver no de ani qui lar a in dús tria é no sen ti do de
que o Bra sil seja um país agrá rio pro du tor de ma té ri as-pri mas, como
dis se o Se nhor Snyder na sua en tre vis ta ao Time nos Esta dos Uni dos,
há pou cos dias...

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª sabe que o Sr. Mi nis tro das Re -
la ções Exte ri o res, re fe rin do-se às de cla ra ções atri bu í das ao Sr. Snyder,
dis se que de via ter ha vi do en ga no na trans mis são da no tí cia....

SR. CARLOS PRESTES – Lá a de cla ra ção de S. Exª.

Sr. Ber nar des Fi lho – ... por que a con ver sa ção do Se nhor Snyder
com o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res ha via sido nou tros ter mos.
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SR. CARLOS PRESTES – O Sr. Raul Fer nan des tem toda a
ra zão para di zer isso, por que as de cla ra ções do Sr. Snyder aqui no Bra sil 
cer ta men te fo ram di fe ren tes.

Sr. Ber nar des Fi lho – Fol go com essa de cla ra ção de V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Li as de cla ra ções do Sr. Snyder
fe i tas aqui, mas ao che gar aos Esta dos Uni dos ele fa lou para os ban que i -
ros ame ri ca nos que es tão in te res sa dos no de sa pa re ci men to da in dús tria
bra si le i ra.

Qu e ro crer que o Dr. Raul Fer nan des que i ra fa zer al gu ma co i sa 
pela in dús tria na ci o nal, mas S. Exª, com a sua res pon sa bi li da de de Mi -
nis tro do Exte ri or, já de via ter to ma do ati tu de mais fir me, apon tan do ao 
go ver no a ne ces si da de de mo di fi car essa po lí ti ca fi nan ce i ra, pre ju di ci al
ao Bra sil em to dos os sen ti dos.

Ain da há pou cos dias, o no bre Se na dor por Per nam bu co, Sr.
No va es Fi lho, re fe ria-se à pro i bi ção da ex por ta ção do açú car que ob je ti -
va va uma su pos ta de fla ção, que ja ma is se-lo-á de fato, por que, à som bra
dela, es tão se cri an do con di ções para uma fu tu ra in fla ção mu i tas ve zes
pior, em con se qüên cia da di mi nu i ção da pro du ção na ci o nal.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª me per mi te um apar te?

SR. CARLOS PRESTES – Pois não.
Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª, no meu en ten der, está che gan do a

uma con clu são exa ge ra da. Não é a po lí ti ca do go ver no que está de ter mi -
nan do os fe nô me nos, que V. Exª está apon tan do, cer to ou er ra do, por -
que não te nho ele men tos para apu rar a sua exa ti dão. O que está acon te -
cen do é um des ní vel de mer ca do, re sul tan te de fe nô me nos de após
guer ra. Nem o go ver no é cul pa do, nem pode re me di ar a si tu a ção re la ti va
a es ses fa to res alhe i os a qual quer con tro le do País.

SR. CARLOS PRESTES – Dis cor do de V. Exª Sr. Se na dor; o 
apar te de V. Exª me re ce a mi nha ma i or aten ção e de se ja ria dar-lhe res pos ta 
ca bal. Não dis po nho, po rém, de tem po para de sen vol ver essa res pos ta.
Dis cor do de V. Exª. Não cre io seja essa a ra zão. É uma ve lha te cla, ba -
ti da des de o tem po do Sr. Sou sa Cos ta, a de que a guer ra é a gran de ca u sa.

A Fran ça, que so freu da guer ra o que o nos so País nem de lon ge 
so freu, está em si tu a ção su pe ri or ao Bra sil. A Iu gos lá via, a Tche cos lo vá quia
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e ou tros pa í ses, que fo ram ocu pa dos du ran te toda a guer ra, já es tão atin -
gin do os ní ve is de an tes da guer ra e com suas fi nan ças or ga ni za das.

Quer di zer: a guer ra não é bas tan te para tudo jus ti fi car. Hou ve, 
de fato, in fla ção du ran te o go ver no do Sr. Ge tú lio Var gas. Tal in fla ção,
po rém, não pode ser com ba ti da da ma ne i ra por que o go ver no atu al
pro ce de. Deve ser com ba ti da de ou tra for ma. Pro cu re-se onde es tão os
in te res ses na ci o na is e tra ba lhe mos para ser vi-los com o es tí mu lo da pro -
du ção na ci o nal. E de ve mos emi tir, se isso for ne ces sá rio, não para a co -
ber tu ra de dé fi cits, mas para o in cen ti vo da pro du ção na ci o nal, o que
não cons ti tui, em ab so lu to, in fla ção.

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª não ne ga rá que a guer ra te nha
aber to mer ca dos, que, com ela, tam bém pas sa ram.

SR. CARLOS PRESTES – Abso lu ta men te.

Sr. Ber nar des Fi lho – Não ne gan do, V. Exª há de con vir que,
ter mi na da a guer ra, os mer ca dos que se abri ram tam bém se fe cha ram
au to ma ti ca men te.

SR. CARLOS PRESTES – Alguns. Não to dos.

Sr. Ber nar des Fi lho – Alguns. Mas o que é pre ci so é atri bu ir a
essa uma das ca u sas da cri se. Não que ro di zer que seja a úni ca.

SR. CARLOS PRESTES – O pro ble ma, Sr. Se na dor, é com -
ple xo. A guer ra é um fa tor, con cor do. Mas não é fun da men tal. A si tu a -
ção em que nos en con tra mos de cor re da po lí ti ca fi nan ce i ra er rô nea da
di ta du ra. É con se qüên cia da pró pria di ta du ra, que, des de 10 de no vem -
bro de 1937, abriu as por tas à in fla ção. Por que esta, como é sa bi do,
re sul ta mu i tas ve zes de um fe nô me no de or dem psi co ló gi ca, qual seja o
da en tre ga de to dos os po de res nas mãos de um só ho mem, dan do-lhe
pos si bi li da des para emi tir sem ser res pon sa bi li za do. Fato é que, dis sol vi do 
o Par la men to, fran que ia-se a emis são sem con tro le. As emis sões fo ram
des ti na das à co ber tu ra de dé fi cits, à cons tru ção de obras sun tuá ri as e
des ne ces sá ri as em nú me ro in cal cu lá vel. Mas não é ago ra, com a de fla -
ção, que va mos re sol ver o pro ble ma bra si le i ro. Com ela, es ta mos ani qui -
lan do a in dús tria na ci o nal; es ta mos ma tan do o do en te com o re mé dio.

Sr. Ber nar des Fi lho – Não se está fa zen do a de fla ção.
Pa rou-se a emis são. (Mu i to bem!)
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SR. CARLOS PRESTES – E o fa ze mos à cus ta das di vi sas
ouro, que es tão sen do ven di das de ma ne i ra de sas tra da, fa zen do com
que o Bra sil per ca as re ser vas de ouro, que pos sui no es tran ge i ro,
para o re e qui pa men to das suas in dús tri as, das suas vias fér re as, da sua
fro ta.

Nes se sen ti do, já o De pu ta do Her bert Levy abor dou, na
Câ ma ra, o pro ble ma. E ou tro do cu men to, o Re la tó rio da Car te i ra
Co mer ci al de Expor ta ção do Ban co do Bra sil, en vi a do pelo pró prio Mi -
nis tro da Fa zen da, Sr. Cor re ia e Cas tro, diz, cla ra men te, que as nos sas
di vi sas ouro no es tran ge i ro se es go ta ram, de sa pa re ce ram ra pi da men te.

Em quê? Na aqui si ção de quin qui lha ri as ou nas re mes sas de
ju ros da dí vi da ou nos lu cros das gran des em pre sas es tran ge i ras. Para
um país como o nos so, isto é um cri me con tra a na ção.

Em maio de 1945 tive oca sião de fa zer essa afir ma ção, que
ca u sou hi la ri da de en tre al gu mas pes so as, por que me su pu se ram con trá -
rio à im por ta ção de ar ti gos de luxo para nos sa pá tria:

“É cada vez mais cla ro que o ouro pro ve ni en te das ex -
por ta ções na ci o na is não pode mais ser mal ba ra ta do na aqui si -
ção de ar ti gos de luxo, ge la de i ras, dis cos de vi tro la, ca mi sas e
ou tras bu gi gan gas, se me lhan tes àque las con tas de vi dro com
que os por tu gue ses en ga na vam os nos sos ín di os, para de les
ob ter em tro ca ví ve res de que ne ces si ta vam nos pri me i ros
tem pos da co lo ni za ção e es cra vi za ção dos mes mos abo rí gi -
nes.”
Ago ra, Se nho res, é o Re la tó rio do Ban co do Bra sil que pro -

cla ma ter sido em pre ga do o ouro bra si le i ro em ba ga te las.
Já en si na va Au gus to Com te que: “Go ver nar é pre ver para

pro ver.” Ago ra, pas sa dos dois anos, quem pre viu? – os co mu nis tas. Mas
os go ver nan tes, a clas se do mi nan te, essa não pre viu, an tes mal ba ra tou
nos sas re ser vas ouro no es tran ge i ro, não per mi tin do que o País pu des se
ad qui rir a ma qui na ria in dis pen sá vel à sua in dús tria.

Pros si go, re fe rin do-me ain da a essa te cla da ne ces si da de de
pre ver de to dos os go ver nan tes.

Se nho res, es ta mos em face de gra ves acon te ci men tos. O pró -
prio de sen vol vi men to rá pi do, a si tu a ção de pros pe ri da de in con tes tá vel

618 Sér gio So a res Bra ga



dos Esta dos Uni dos, numa so ci e da de ca pi ta lis ta, cons ti tui ín di ce pri má rio
da cri se que se apro xi ma. Ain da há pou cas se ma nas, o Pre si den te Tru -
man, em re la tó rio en vi a do ao Con gres so so bre a si tu a ção eco nô mi ca,
ex pri miu-se com pa la vras de or gu lho, de van gló ria pelo pro gres so nor -
te-ame ri ca no.

Sem dú vi da, é gran de, enor me, essa pros pe ri da de. Mas o que
Tru man não pôde ver, como ca pi ta lis ta que é, como re pre sen tan te dos
trus tes ca pi ta lis tas, foi que essa pros pe ri da de con tém em seu seio todo o 
ger me da cri se cí cli ca do ca pi ta lis mo, a qual atin gi rá pro por ções mu i to
ma i o res e mais gra ves do que as da cri se cí cli ca de 1929.

Esta, a re a li da de. As pa la vras de Tru man lem bra vam-me as do 
Pre si den te Ho o ver ao as su mir, em mar ço da que le ano, o go ver no dos
Esta dos Uni dos. Ho o ver de cla rou en tão que os Esta dos Uni dos es ta -
vam em ple na pros pe ri da de e que se ria eter na. Não de cor re ram mu i tos
me ses, pois, em ou tu bro da que le mes mo ano, o crack da Bol sa de Nova
York trou xe a Mis ter Ho o ver  res pos tas para to das as ilu sões ca pi ta lis tas.

A mes ma cri se ame a ça – e em con di ções mu i to mais gra ves –
o mun do ca pi ta lis ta de hoje. É a cri se do sis te ma nor te-ame ri ca no.

Ima gi ne mos, Se nho res, o que pen sam os go ver nan tes bra si le i -
ros, os ho mens res pon sá ve is pelo fu tu ro de nos sa pá tria di an te de um
qua dro des ta na tu re za.

Os Esta dos Uni dos re pre sen tam como com pra do res cer ca de 
50% do nos so co mér cio de ex por ta ção. Uma cri se na que le país se ria a
que da ca tas tró fi ca dos pre ços, dos nos sos prin ci pa is pro du tos de ex por -
ta ção, bem como na to ne la gem de pelo me nos 50% de nos sas ex por ta -
ções. Mas a cri se não fi ca rá re du zi da aos Esta dos Uni dos; terá re fle xos
no mun do in te i ro. A ex por ta ção de nos so país so fre rá, por tan to, pro -
fun do aba lo. É esta a gran de cri se que ame a ça nos sa pá tria, e que deve
ser en fren ta da por um go ver no que de se je re al men te sal va guar dar os
in te res ses da Na ção. Pre ci sa des de já es tu dar, re ver para mi no rar os
so fri men tos do povo.

Se nho res, di ze mos isto por que, ao con trá rio do que su põem
mu i tos dos nos sos ad ver sá ri os e tal vez mes mo al guns de nos sos ami gos, 
mal in for ma dos so bre o co mu nis mo, nós, co mu nis tas, ja ma is ado ta mos
a tese “do quan to pior, me lhor”. Não! Ja ma is ado ta mos se me lhan te tese. 
Mu i tos pen sam que os co mu nis tas de se jam “quan to pior, me lhor”. Esta
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é uma tese anar quis ta e os co mu nis tas ab so lu ta men te não a ado tam.
De se ja mos evi tar a ban car ro ta do Es ta do, por que isto sig ni fi ca ria a
de sor dem, o caos e a guer ra ci vil. Não cons ti tu i ria, de modo al gum,
fa tor de mo crá ti co de de sen vol vi men to e de pro gres so bra si le i ros.

Per mi to-me ler al gu mas pa la vras de um ar ti go por mim es cri to
há pou cos dias e que me lhor es cla re cem nos sa opi nião nes se ter re no:

“Os co mu nis tas ja ma is ace i ta ram a tola te o ria do ‘quan to 
pior, me lhor’ e sem pre lu ta ram, como lu tam ain da ago ra, con -
tra a ca tás tro fe eco nô mi ca, con tra a ban car ro ta do Esta do,
con tra a con ti nu a ção do pro ces so in fla ci o ná rio do país pelo
im pe ri a lis mo. Mas, jus ta men te por isso, são tam bém con trá ri os 
à pse u do de fla ção do atu al go ver no, por que não se ilu dem
quan to às suas con se qüên ci as com a li qui da ção cons ci en te e
cri mi no sa da in dús tria na ci o nal. Con tra essa po lí ti ca su i ci da
da atu al di ta du ra, le van tar-se-ão to dos os pa tri o tas, to dos os
que não es te jam li ga dos aos in te res ses es tran ge i ros, to dos os
que al me jam o pro gres so do Bra sil e o de sen vol vi men to de
sua in dús tria.”

Se nho res, pre ten dia exa mi nar, ago ra, o lado po lí ti co da si tu a -
ção que atra ves sa mos. Di an te des sa si tu a ção eco nô mi ca tão gra ve, qual a 
si tu a ção po lí ti ca? Que vem fa zen do o go ver no?

Em pou cas pa la vras: o que ve mos é o go ver no pre o cu pa do
com o fan tas ma co mu nis ta. Não se pre o cu pa, en tre tan to, com a in dús -
tria na ci o nal, com a si tu a ção eco nô mi ca do povo, com a mi sé ria em que
se de ba tem as gran des mas sas. Não! Toda a aten ção dos go ver nan tes se
vol ta para esse fan tas ma. É de oje ri za, de ódio, de fa na tis mo an ti co mu -
nis ta a li nha tra ça da pelo go ver no da Re pú bli ca.

Sr. Ge ne ral Du tra, quan do can di da to – no tai bem, quan do
can di da to, em abril de 1945 –, em car ta am pla men te di vul ga da, re co -
nhe cia a le ga li da de do Par ti do Co mu nis ta, achan do que o mes mo ti nha 
di re i to à vida le gal. No en tan to, as su min do o po der, seu go ver no toma a 
ori en ta ção úni ca da re pres são a esse par ti do le gal e do com ba te aos
co mu nis tas. Esse fa na tis mo an ti co mu nis ta nós já o co nhe cía mos tam -
bém, mas não po día mos ima gi nar que tal sen ti men to fos se su pe ri or ao
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seu pa tri o tis mo, à obri ga ção que as su miu de ze lar pelo pro gres so do
Bra sil e pela pre ser va ção da Cons ti tu i ção.

To dos sa bem o que fo ram os pri me i ros quin ze me ses des se
go ver no, e as lu tas, nes se pe río do, do Par ti do Co mu nis ta. Embo ra le gal -
men te re co nhe ci do, pos su in do quin ze re pre sen tan tes na Assem bléia
Cons ti tu in te, foi te naz men te per se gui do. Ve jam-se os acon te ci men tos
de mar ço de 1946, quan do se ten tou ex plo rar de cla ra ção fe i ta por mim
numa sa ba ti na a res pe i to da guer ra im pe ri a lis ta, de tur pan do-a e pro cu -
ran do cri ar am bi en te de ódio con tra o co mu nis mo. No dia 1º de maio
foi pro i bi da a ma ni fes ta ção do pro le ta ri a do bra si le i ro, na oca sião em
que os tra ba lha do res do mun do in te i ro co me mo ra vam a data a eles con -
sa gra da.

Não bas ta va isso, po rém. A 23 de maio ve ri fi cou-se a cha ci na
do Lar go da Ca ri o ca, onde di ver sos tra ba lha do res fo ram mor tos. De po is,
foi a sus pen são da Tri bu na Po pu lar. A se guir, hou ve o “que bra-que bra”,
em agos to; evi den te men te, tudo isto com o in tu i to de pro vo car ani mo si -
da de con tra o Par ti do Co mu nis ta.

De se jo ain da re cor dar as in ves ti das no sen ti do de cas sar-lhe o 
re gis tro ele i to ral às vés pe ras das ele i ções de 19 de ja ne i ro. Isto, to da via,
não foi pos sí vel le var a cabo na que la épo ca, tão evi den te fi ca ria as sim, às 
vés pe ras do ple i to, a in ter ven ção do go ver no con tra a li vre ma ni fes ta ção 
das ur nas. Ain da pre ci sam ser sal vas as apa rên ci as...

Em 1º de maio de 1947, re pe tiu-se o mes mo ocor ri do no ano 
an te ri or: o pro le ta ri a do bra si le i ro, os ope rá ri os de nos sa ter ra fo ram os
úni cos que não con se gui ram re a li zar as co me mo ra ções da que la gran de
data. E foi-lhes ne ga da a li cen ça de re u nião, mes mo quan do à Con fe de -
ra ção dos Tra ba lha do res anun ci ou que os ope rá ri os fa ri am ma ni fes ta ção 
ao pre si den te da Re pú bli ca.

Sr. Ge ne ral Eu ri co Du tra sen te-se de tal ma ne i ra as sus ta do –
este o ter mo exa to em pre ga do pela re vis ta Time em seu úl ti mo nú me ro:
“wor ri ed” – com o fan tas ma co mu nis ta, que foge do povo e não lhe
per mi te le var a efe i to as suas ma ni fes ta ções pa cí fi cas, na luta pe los seus
in te res ses e pela prá ti ca da de mo cra cia em nos sa pá tria. 

Não é pos sí vel in sis tir so bre todo o acer vo de de sa cer tos que
se se gui ram à cas sa ção do re gis tro do Par ti do Co mu nis ta, por aque le
escore de três a dois, erro po lí ti co e me di da in jus ta que só ser viu para
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des pres ti gi ar a Jus ti ça Ele i to ral pou cos dias mais tar de, ao ser in jus ta -
men te cas sa do o tí tu lo do Se na dor Eu cli des Vi e i ra, toda a im pren sa teve 
de con cor dar que não era sé rio o com por ta men to do Tri bu nal, com por -
ta men to que o des pres ti gi a rá, se con ti nu ar a agir des sa ma ne i ra.

Sr. Ivo d’Aquino – Vos sa Exce lên cia está ata can do in jus ta men te
um Tri bu nal que tem de ci di do sem pre com a ma i or isen ção de âni mo.

SR. CARLOS PRESTES – Tal vez do pon to de vis ta de Vos sa 
Exce lên cia.

Sr. Ivo d’Aquino – Mes mo o par ti do de V. Exª tem ob ti do de -
ci sões fa vo rá ve is des se tri bu nal. Vos sa Exce lên cia não está in sul tan do
ape nas o go ver no da Re pú bli ca, mas, tam bém, o Po der Ju di ciá rio.

SR. CARLOS PRESTES – Não es tou in sul tan do, mas ape nas
di zen do a ver da de a res pe i to do pro nun ci a men to er rô neo de cer tos ju í zes.

Sr. Ivo d’Aquino – Não com pre en do, en tão, o que V. Exª
en ten de por in jú ria. 

SR. CARLOS PRESTES – Não es tou in sul tan do o Po der
Ju di ciá rio nem vou re fe rir-me a essa sé rie imen sa de atos que se se gui ram
à cas sa ção do re gis tro do Par ti do Co mu nis ta. Com a cas sa ção des se
re gis tro pre ci pi tou-se a luta con tra a de mo cra cia. Era ine vi tá vel. Ini ci ou-se
a mar cha para a di ta du ra, a luta aber ta con tra a de mo cra cia e con tra a
Cons ti tu i ção. E quem o afir ma é in sus pe i to de ser cha ma do de co mu -
nis ta: o De pu ta do Ju ra ci Ma ga lhães. No seu dis cur so de há pou cos dias,
pro fe ri do na Câ ma ra dos De pu ta dos, dis se que foi um erro cas sar o
re gis tro do Par ti do Co mu nis ta, por que a cas sa ção acar re ta rá ou tros er ros
ine vi tá ve is de res tri ções à li ber da de de im pren sa e de re u nião, cri an do
para os de mo cra tas o di le ma de par ti ci par de uma de mo cra cia sem os
co mu nis tas, ou lu tar para que lhes se jam as se gu ra dos di re i tos que, se gun do
o Se nhor Ju ra ci Ma ga lhães, se ri am usa dos con tra a pró pria de mo cra cia.

S. Exª equi vo cou-se so men te em cha mar de mo cra cia a um
re gi me que não con ta com a par ti ci pa ção dos co mu nis tas, por que não
pode cha mar de mo cra cia o re gi me onde não há li ber da de de im pren sa,
nem di re i to de re u nião.

Sr. Pre si den te, vou ter mi nar, para não mo les tar, por mais
tem po, meus no bres pa res. O que ve ri fi ca mos, na prá ti ca, é que, ao in vés
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da di ta du ra re sol ver os pro ble mas eco nô mi cos do nos so povo, com sua
oje ri za ao co mu nis mo, com sua ma nia an ti co mu nis ta, trou xe a de sor -
dem e a des con fi an ça, agra van do, ain da mais, a si tu a ção eco nô mi ca e
fi nan ce i ra do nos so país.

A des con fi an ça é fla gran te. Não há in dus tri al, um ho mem de
ne gó ci os que te nha co ra gem de em pre gar ca pi tal em al gu ma co i sa, na si -
tu a ção em que vi ve mos. O que se nota são dias de ner vo sis mo, de fal ta
de con fi an ça. Não sa be mos o que vai acon te cer, mes mo a nós que so -
mos se na do res; não sa be mos se, ama nhã, es ta re mos com nos sos tí tu los
cas sa dos. Não há mais ga ran tia de na tu re za al gu ma. E se os se na do res
da Re pú bli ca, os re pre sen tan tes do povo, não tem ga ran tia, ima gi ne mos
o po bre ca pi ta lis ta, que em pre ga seu di nhe i ro em em pre en di men tos sem 
sa ber o que vai acon te cer di an te do es ta do de de sor dem e ar bi tra ri e da -
des em que vi ve mos.

Sr. Artur San tos – V. Ex.ª diz “po bre ca pi ta lis ta”?

SR. CARLOS PRESTES – Digo “po bre ca pi ta lis ta”, por que a 
vi tó ria do so ci a lis mo no mun do é ine vi tá vel. Mas ao apre ci ar mos as
con se qüên ci as des sa si tu a ção, dos de sa ti nos do go ver no em sua luta
con tra o co mu nis mo e a de mo cra cia, não po de mos es que cer de seus re -
fle xos in ter na ci o na is. O Bra sil, mem bro da ONU, mem bro do Con se -
lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das, é o úni co país onde não exis te o
par ti do co mu nis ta le gal.

Em to das as de mo cra ci as, na Fran ça, nos Esta dos Uni dos, na
Ingla ter ra, e até nes sa Argen ti na fas cis ta , a que se re fe rem al guns de mo -
cra tas, o Sr. Pe rón res pe i ta a le ga li da de do Par ti do Co mu nis ta. No Chi le, 
na Bo lí via, no Mé xi co, há a mes ma li ber da de. Entre nós, pre ten deu-se
imi tar Tru jil lo e Mo ri ni go, es pe ran do que, com o pres tí gio do Bra sil, o
ges to fos se acom pa nha do por ou tras na ções. Mas nem o Sr. Pe rón, nem 
o Sr. Vi de la, ne nhum ou tro pre si den te da Amé ri ca do Sul, quis acom pa -
nhar essa ati tu de.

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª per mi te um apar te?

SR. CARLOS PRESTES – Pois não.

Sr. Ber nar des Fi lho – Gos ta ria que V. Exª re pe tis se qual o ad je -
ti vo que deu ao re gi me po lí ti co se gui do pelo Ge ne ral Pe rón.
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SR. CARLOS PRESTES – Dis se “fas cis ta”, se gun do a opi -
nião de al guns de mo cra tas.

Sr. Ber nar des Fi lho – Fol go em ou vir o qua li fi ca ti vo.

SR. CARLOS PRESTES – Assim lhe cha mam al guns de mo -
cra tas, mas na mi nha opi nião não é fas cis ta. Dis cor do.

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª dis cor da? Era isso que de se ja va
ou vir de V. Exª.

SR. PRESIDENTE – (Fa zen do soar os tím pa nos.) – Lem bro ao
no bre se na dor que está fin da a pror ro ga ção da hora do ex pe di en te.

SR. CARLOS PRESTES – Com pro me to-me a ter mi nar já. A
ver da de é que essa onda de ter ror an ti co mu nis ta, essa cam pa nha, essa oje -
ri za ao Par ti do Co mu nis ta deve ser apre ci a da tam bém pelo ou tro lado,
pelo que tem de po si ti vo para a edu ca ção po lí ti ca de nos so povo. Nun ca
no Bra sil se fa lou tan to em co mu nis mo como de três me ses para cá.

Nes se sen ti do, não po de mos de i xar de agra de cer a pro pa gan da 
que du ran te es ses me ses de luta se vem fa zen do do co mu nis mo no Bra sil.

Em nos sa ter ra tor na-se cada vez mais cla ra a luta con tra a
Cons ti tu i ção, que ain da não com ple tou um ano de vida e já foi tan tas
ve zes vi o la da. É o es for ço sis te má ti co, vi san do im pe dir a con so li da ção
das for ças de mo crá ti cas e o de sen vol vi men to da de mo cra cia. É a pre pa -
ra ção para a vol ta da di ta du ra que per mi ta a en tre ga da na ção aos gran des 
ban que i ros ian ques, para ex plo rá-la ain da mais e aca bar fa zen do de nos sa
ju ven tu de car ne para ca nhão em suas aven tu ras guer re i ras.

Ne nhum de mo cra ta de ver da de, ne nhum pa tri o ta pode já
ago ra fu gir ao de ver de lu tar em de fe sa da Cons ti tu i ção. Não se tra ta de
ata que aos co mu nis tas; é evi den te que o que se ata ca é a de mo cra cia.
O pro je to-de-lei do Sr. Cos ta Neto não visa ape nas os co mu nis tas, mas 
a vida de mo crá ti ca de nos sa pá tria. Da luta con tra o co mu nis mo já pas -
sou aber ta men te o go ver no à luta con tra os di re i tos fun da men ta is do ci -
da dão, à luta con tra a Cons ti tu i ção; à luta con tra to dos aque les que não 
se con for mam com a po lí ti ca de er ros dos ho mens que es tão no po der.
Quem está em ca u sa já não é so men te o Par ti do Co mu nis ta, mas a
de mo cra cia; os ata ca dos já não são so men te os co mu nis tas, mas to dos
os ci da dãos aman tes da li ber da de e que as pi ram pelo pro gres so da pá tria.
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Nes se sen ti do, os três me ses de cor ri dos, des de a cas sa ção do re gis tro
ele i to ral do Par ti do Co mu nis ta, fo ram vias de en si na men tos, e não há
dú vi da que os de sa ti nos do go ver no e o de ses pe ro dos re a ci o ná ri os mais 
afo i tos ser vi ram para aler tar a na ção so bre os pe ri gos que a ame a çam.
Fala-se em ex tin guir os man da tos dos re pre sen tan tes co mu nis tas, mas o
que se pre ten de é aca bar com o Po der Le gis la ti vo; fala-se em lei de se -
gu ran ça na ci o nal con tra uma pre ten sa ame a ça co mu nis ta, mas o que se
quer é si len ci ar a im pren sa e o rá dio, aca bar com o di re i to de re u nião,
im pe dir a li vre as so ci a ção, fa zer da de la ção pre ce i to le gal, vi o lar do mi cí -
li os, le var ao cár ce re to dos os que ain da te nham a ve le i da de de que rer
pen sar nos des ti nos da pá tria. Na si tu a ção a que che ga mos, os man da tos 
dos re pre sen tan tes co mu nis tas sim bo li zam a so be ra nia do Par la men to e
a in te gri da de da Cons ti tu i ção, como o re pú dio ao mons tru o so pro je to
de lei de se gu ran ça sig ni fi ca rá mais uma vi tó ria da de mo cra cia so bre a
re a ção.

Mas não nos es que ça mos que é o con trá rio o que pela for ça
se pre ten de im por à na ção, e o con trá rio será a di ta du ra e a ti ra nia. É
ne ces sá rio que se le van tem to dos os de mo cra tas con tra essa hu mi lha ção 
do nos so povo.

Mas o su ces so des sa luta con tra a di ta du ra de pen de fun da -
men tal men te do grau de união das for ças de mo crá ti cas, da ca pa ci da de
que ti ve rem to dos os pa tri o tas de re u nir suas for ças na base de um pro -
gra ma co mum.

Não são gol pes nem cons pi ra tas que as se guram a vi tó ria da
de mo cra cia, mas a ação con se qüen te e vi go ro sa de to dos jun tos, exi gin -
do a vol ta ao re gi me da lei e da Cons ti tu i ção.

Pen se mos mais na tris te e do lo ro sa si tu a ção em que se de ba te 
o nos so povo; pen se mos nas con se qüên ci as, que po de rão ser ca tas tró fi -
cas para a na ção, da cri se que se avi zi nha, que já bate às nos sas por tas;
pen se mos no fu tu ro da pá tria; pen se mos, Se nho res, na ame a ça do ra
si tu a ção a que che ga mos – o caso úl ti mo de São Pa u lo, da que i ma de
bon des e ôni bus, é uma ad ver tên cia.

Si tu a ção gra ve que só a união de to dos os pa tri o tas po de rá
re sol ver. Nós, os co mu nis tas, nos di ri gi mos a to dos os pa tri o tas, par ti cu -
lar men te aos ho mens de res pon sa bi li da de, aos di ri gen tes dos par ti dos
po lí ti cos, na es pe ran ça de que sa i bam co lo car os in te res ses da pá tria
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aci ma das di ver gên ci as de cam pa ná rio e dos pe que nos in te res ses per so -
na lis tas. União, sim, mas união su pe ri or, em tor no não de ho mens, mas
de um pro gra ma de sal va ção na ci o nal, que hoje em dia é, pre li mi nar -
men te, o da de fe sa da Cons ti tu i ção e da de mo cra cia. A de mo cra cia de
ver da de da qual par ti ci pem to das as cor ren tes po lí ti cas e não aque la
“de mo cra cia”, a que se re fe riu o Sr. Ju racy Ma ga lhães, sem os co mu nis -
tas, sem li ber da de de im pren sa, sem di re i to de re u nião.

Sr. Fer re i ra de Sou za – À moda rus sa.

SR. CARLOS PRESTES – Na Rús sia, Sr. Se na dor, há li ber -
da de de im pren sa e de re u nião.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Li ber da de ab so lu ta?

Sr. Fran cis co Gal lot ti – V. Exª per mi te um apar te?

SR. CARLOS PRESTES – O tem po de que dis po nho está es -
go ta do.

Sr. Fran cis co Gal lot ti – É um pe que no apar te, mais no sen ti do
de me es cla re cer, pois V. Exª fala em de mo cra cia. De se jo re la tar fato
ocor ri do há um ano. Era eu di re tor do De par ta men to Na ci o nal de
Obras Con tra as Se cas, e fa zia vi a gem de ins pe ção a todo o Nor des te.
Ter mi na da a ins pe ção, re u ni os en ge nhe i ros e fun ci o ná ri os de ma i or
ca te go ria da ci da de de Icó para con ver sar mos so bre tra ba lhos.

SR. CARLOS PRESTES – Peço que V. Exª ate nte na ob ser -
va ção do Sr. Pre si den te quan to ao tem po que me res ta na tri bu na.

Sr. Fran cis co Gal lot ti – Se rei su cin to, mas se re no e cla ro.
Após tra tar mos do ser vi ço pro pri a men te dito, como es ti ves -

sem re u ni das cer ca de trin ta pes so as, to das sa ben do ler e es cre ver, a
con ver sa ção des cam bou para a po lí ti ca. Do gru po fa zi am par te ele men tos 
pes se dis tas, den tre os qua is a mi nha pes soa, ude nis tas, tra ba lhis tas e um
co mu nis ta, o en ge nhe i ro Rui Si mões, que se de cla rou, logo no iní cio da
pa les tra, co mu nis ta mi li tan te, di zen do-se mais dou tri na dor do Par ti do
Co mu nis ta.

SR. CARLOS PRESTES – Se ale gou ser dou tri na dor do
Par ti do Co mu nis ta, não era co mu nis ta, pois não te mos dou tri na do res.
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Sr. Fran cis co Gal lot ti – Pelo en tu si as mo com que de fen deu o
Par ti do e seus prin cí pi os, deve ser co mu nis ta mi li tan te.

Ata ca do por nós ou tros que nos cha ma mos de mo cra tas, esse
en ge nhe i ro Rui Si mões – diga-se, de pas sa gem, que tive ciên cia de se
tra tar de um dos bons fun ci o ná ri os do De par ta men to de Obras con tra
as Se cas – de fen deu tan to quan to pôde a tese co mu nis ta. Per ma ne ci em
si lên cio du ran te toda a dis cus são.

SR. CARLOS PRESTES – Qual a tese co mu nis ta?

Sr. Fran cis co Gal lot ti – A de mo cra cia que o co mu nis mo de fen de.

SR. CARLOS PRESTES – O Par ti do Co mu nis ta, nes ses dois
anos, o que tem fe i to é de fen der a de mo cra cia. To dos aque les que par ti -
ci pa ram dos tra ba lha dos da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te não po -
de rão de i xar de re co nhe cer que os co mu nis tas fo ram ele men tos de
gran de efi ciên cia. De fen de mos, de fato, a de mo cra cia bur gue sa; não a
de mo cra cia so ci a lis ta, pois não exis tem ain da no Bra sil con di ções para o 
so ci a lis mo.

Sr. Fran cis co Gal lot ti  – Mas to dos, com ex clu são da mi nha pes -
soa, pro cu ra vam re fu tar as afir ma ti vas do en ge nhe i ro Rui Si mões.

Por vol ta da meia no i te, ten do eu de pros se guir vi a gem às
cin co ho ras da ma nhã, de ci di re co lher-me. Antes, po rém, fiz a se guin te
per gun ta ao en ge nhe i ro Rui, para que, ao de i tar-me, pu des se re fle tir
so bre a mes ma: – Va mos su por, como que so nhan do, que hou ve uma
ele i ção no Bra sil e que o Par ti do Co mu nis ta saiu ven ce dor, cons ti tu in -
do-se go ver no. Que se ria de nós, de mo cra tas, pes se dis tas, tra ba lhis tas,
ude nis tas, etc.? Te ría mos li ber da de de con ti nu ar a vi ver como Par ti do,
para po der mos lu tar a fim de re to mar o go ver no?

A res pos ta foi a es pe ra da: Não!

SR. CARLOS PRESTES – Peço per mis são para per gun tar a
V. Exª a quem o no bre sena dor con si de ra mais co mu nis ta, a mim ou ao
en ge nhe i ro Rui?

Sr. Fran cis co Gal lot ti – Con si de ro a V. Exª e ao no bre co le ga,
res pon den do a per gun ta idên ti ca, di ria não, mi lha res de ve zes.
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SR. CARLOS PRESTES – O Par ti do Co mu nis ta está lu tan do 
pela de mo cra cia bur gue sa, pela mes ma li ber da de para to dos. Esta se ria
mi nha ime di a ta res pos ta à per gun ta de Vos sa Exce lên cia.

SR. PRESIDENTE – (Fa zen do soar os tím pa nos.) Devo pon -
de rar ao no bre se na dor es tar ul tra pas sa da a pror ro ga ção da hora do
ex pe di en te.

SR. CARLOS PRESTES – Vou ter mi nar, Sr. Pre si den te.
Fa la va na ne ces si da de da união de to dos. Por que não se

unem os di ri gen tes dos par ti dos po lí ti cos numa am pla co mis são in ter -
par ti dá ria para es tu dar as ba ses da união de que fa la va? Suas li nhas
ge ra is po de ri am ser a de fe sa da de mo cra cia e a pla ni fi ca ção de um pro -
gra ma eco nô mi co de sal va ção na ci o nal.

Esta mos pron tos a co la bo rar com to dos, in clu si ve com o Ge -
ne ral Du tra, caso que i ra re al men te vol tar à Cons ti tu i ção e à de mo cra cia
e li vrar a na ção do pe que no gru po re a ci o ná rio, de fas cis tas im pe ni ten tes 
em que hoje apóia sua po lí ti ca con tra a na ção.

Mes mo por que, uni das, as for ças de mo crá ti cas de fen de rão
com fa ci li da de a Cons ti tu i ção e a de mo cra cia, obri gan do os re a ci o ná ri os 
a ce der. Ao Ge ne ral Du tra se apre sen ta rá en tão o di le ma: ou vol ta ao re -
gi me da lei, ou re nun cia para que pos sa sur gir o go ver no de con fi an ça
na ci o nal de que ne ces si ta a na ção.

Po de is es tar cer tos, Se nho res, que é isto o que o povo bra si le -
i ro hoje es pe ra dos seus ver da de i ros lí de res, de to dos aque les que nes se
em ba te en tre a re a ção e a de mo cra cia pre fi ram fi car ao lado do povo. 

Por que o nos so povo pro gri de po li ti ca men te, cada dia vê me -
lhor de que lado es tão seus in te res ses e à me di da que se or ga ni za – o
que ape sar de to dos os obs tá cu los vai fa zen do cada vez com ma i or
ener gia e es pon ta ne i da de – pre pa ra suas for ças para não per mi tir a vol ta 
hu mi lhan te da ti ra nia em nos sa ter ra. É den tro da or dem, pa ci fi ca men te, 
pela sim ples for ça das mas sas or ga ni za das que o povo há de ven cer. E
jun to ao povo es ta re mos sem pre, nós, os co mu nis tas.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A res pe i to do Pro je to nº 24, de 1947

(Dis cur so pro nun ci a do na 121ª Ses são do Se na do
Fe de ral, Ana is da Assem bléia Cons ti tu in te, vol. 10,

12-9-47, pp. 213-221.)

SR. CARLOS PRESTES – Peço a pa la vra.
SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o no bre Se na dor.
SR. CARLOS PRESTES∗ – Sr. Pre si den te, pros si go na ta re fa

a que me dis pus de le var ao co nhe ci men to do país, por meio da tri bu na
do Se na do, sem dú vi da a mais alta tri bu na po lí ti ca, a opi nião de ho mens 
de ciên cia, pa tri o tas e de mo cra tas, so bre o in fe liz pro je to de lei ora em
cur so nes ta Casa e re la ti vo aos man da tos par la men ta res.

Po de ría mos di zer que o as sun to está es go ta do, par ti cu lar men te 
de po is dos vo tos eru di tos e in con tes ta vel men te ir res pon dí ve is, on tem
pro fe ri dos na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça pe los no bres se na do res
pelo Pa ra ná e por Per nam bu co, Sr. Arthur San tos e Sr. Etel vi no Lins.
Apre ci an do a ma té ria de pon tos de vis ta di fe ren tes, am bos como que,
no con jun to, es go ta ram-na.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.



No en tan to, esse pro je to de lei é de tal ma ne i ra gra ve e re pre -
sen ta tão sé ria ame a ça à Cons ti tu i ção e à dig ni da de do Par la men to, es pe -
ci al men te des ta Casa...

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª dá li cen ça para um apar te?

SR. CARLOS PRESTES – Pois não; com pra zer.

Sr. Ivo d’Aquino – Eu pe di ria a V. Exª – se é que lhe pos so
fa zer esse ape lo – que mo de ras se a lin gua gem, quan do se re fe ris se às
ini ci a ti vas a que nós, se na do res, te mos di re i to nes ta Casa. Di zen do que
um pro je to apre sen ta do no Se na do ofen de a sua dig ni da de, V. Exª
está di mi nu in do e in ju ri an do aque les que o as si na ram. O di re i to de crí -
ti ca é li vre a to dos nós; mas V. Exª deve con si de rar que o am bi en te do
Se na do é de mol de a que to dos nos res pe i te mos. (Mu i to bem!) Assim, po de -
re mos evi tar, re ci pro ca men te, o re vi de pes so al na apre ci a ção das opi -
niões dos ou tros. Res pe i to a de V. Exª e es pe ro que V. Exª pro ce da
de igual ma ne i ra não só em re la ção aos meus pon tos de vis ta, mas tam -
bém aos de to dos os se na do res, que, como re pre sen tan tes da na ção, têm
o di re i to de ofe re cer pro je tos. Den tro des tas con si de ra ções, de se jo que 
V. Exª te nha tam bém essa sa lu tar ori en ta ção, a fim de evi tar mos, aqui, de 
fu tu ro, ré pli cas pes so a is, que, fa tal men te, sur gi rão, se não se guir mos
essa li nha de con du ta.

SR. CARLOS PRESTES – Agra de ço o apar te de V. Exª. Nin -
guém mais do que eu man tém, nes ta Casa, a pre o cu pa ção cons tan te,
per ma nen te, de usar lin gua gem re al men te à al tu ra de suas tra di ções.
Entre tan to, Sr. Se na dor e Sr. Pre si den te, mu i tas ve zes os fa tos são de tal 
na tu re za que não sa be mos em que di ci o ná rio en con trar pa la vra mais
be nig na do que a que em pre guei para clas si fi car o pro je to.

Des de a pri me i ra vez que a ele me re fe ri da tri bu na des ta
Casa, dis se que usa va de ex pres são pro to co lar ao cha má-lo de in fe liz.
Os fa tos, o con te ú do do pró prio pro je to, po rém, exi gem de nos sa par te
que o com ba ta mos, por que o sen ti mos pal pá vel e to tal men te aten tó rio à 
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca.

Cre ia V. Exª que, em mi nha opi nião, os se na do res que as si na -
ram o pro je to in ci di ram no pre ce i to da Car ta Mag na em que es tão ca pi -
tu la dos os atos aten tó ri os ao de co ro do Par la men to. Com pre en da V.
Exª: como me ex pri mir, que ou tra ex pres são po de ria em pre gar, se a
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pró pria Cons ti tu i ção da Re pú bli ca se re fe re à ex pres são de co ro? Aque les 
se na do res que ofen de rem o de co ro des ta Casa po dem per der o man da to,
se a Casa as sim o de ter mi nar. Ora, o pro je to apre sen ta do ao Se na do,
com a as si na tu ra de dez se na do res, ofen de o de co ro do Par la men to, 
por que é, aber ta e fran ca men te, aten ta ti vo à Cons ti tu i ção. Com pre en da
V. Exª que, por mais be nig no e pru den te que eu que i ra ser – e nin guém
mais do que eu o de se ja, mes mo por que, de for ma al gu ma, pre ten do
in sul tar V. Exª pes so al men te nem a ne nhum dos sig na tá ri os do pro je to
–, falo da tri bu na do Se na do e a na ção pre ci sa co nhe cer a ver da de e o
que pen so a res pe i to do pro je to. Que ou tra ex pres são po de ria em pre gar
para clas si fi car o que pen so, por mais be nig no que de se je ser e por me -
nos que pre ten da ofen der pes so al men te?

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª  está  in ju ri an do os sig na tá ri os do
pro je to quan do diz que ele ofen de o de co ro des ta Casa. A ofen sa ao de -
co ro do Par la men to é cons ti tu í da pela prá ti ca de ati tu des pes so a is.

SR. CARLOS PRESTES – A as si na tu ra de um pro je to tão
gri tan te men te in cons ti tu ci o nal é uma ati tu de, é um ato, é um fato con -
cre to.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª en tão não com pre ende o sig ni fi ca do
das pa la vras, por que tam bém po de ria di zer que V. Exª ofen de o de co ro
des ta Casa. Qu e ro as si na lar que es tou exem pli fi can do.

SR. CARLOS PRESTES – Per fe i ta men te.

Sr. Ivo d’Aquino – Pos so di zer que V. Exª ofen de o de co ro
quan do ex põe dou tri nas, no ple ná rio, que, po si ti va men te, não po dem
ser ace i tas pelo nos so es pí ri to.

SR. CARLOS PRESTES – Per gun to a V. Exª se esta tri bu na
é ou não li vre. As idéi as, por aca so, po dem ser to lhi das por es tar mos
nes ta tri bu na?

Sr. Ivo d’Aquino – Ter mi no meu apar te; as idéi as de V. Exª não 
po dem ser ace i tas em face de nos sas con vic ções. No en tan to, sem pre
te nho res pe i ta do, aqui, as opi niões pes so a is de V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Tam bém te nho res pe i ta do as con -
vic ções de V. Exª, as sim como res pe i to as de to dos os Se nho res Se na do res.
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Sr. Ivo d’Aquino – Sem pre que te nho tido atri tos com V. Exª, e 
com gran de des gos to meu, ve ri fi co que V. Exª não aten ta bem no sig ni -
fi ca do das pa la vras. Per doe-me V. Exª esta de cla ra ção.

SR. CARLOS PRESTES – Po de mos ter con ce i tos di fe ren tes
como aque les do no bre Se na dor Fer re i ra de Sou za, quan do já uma vez
se re fe riu ao im pe ri a lis mo.

Sr. Fer re i ra de Sou za – É exa to.

Sr. Ivo d’Aquino – A pri me i ra vez que fa lei na Assem bléia
Cons ti tu in te fui agres si va men te apar te a do por V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Deve cons tar dos Ana is. Não me
lem bro.

Sr. Ivo d’Aquino – Cons ta dos Ana is.

SR. CARLOS PRESTES – Per fe i ta men te.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª até so li ci tou ao Pre si den te da Casa
que eu fos se re ti ra do da tri bu na. No en tan to, quan do res pon di ao dis -
cur so de V. Exª, tra tei-o sem pre com a ma i or de fe rên cia.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª há de con cor dar que tam -
bém te nho tra ta do to dos, in clu si ve V. Exª, com toda a de fe rên cia.

Sr. Ivo d’Aquino – Mais uma vez es pe ro, em be ne fí cio da se re -
ni da de des ta Casa, que V. Exª tra te o pro je to dou tri na ri a men te como
en ten der, con si de re-o in cons ti tu ci o nal, in fe liz, en fim, como qui ser, mas
exi jo – e pen so que te nho o di re i to de exi gir, como V. Exª tam bém o
tem – ser tra ta do com a con si de ra ção e o res pe i to que me re ce mos uns dos
ou tros, não ape nas como se na do res, mas como ci da dãos e como ho mens.

SR. CARLOS PRESTES – Nes ta tri bu na, Sr. Pre si den te, só
digo a ver da de. Se S. Exª, o Se na dor Ivo d’Aquino, en con trar pa la vras
mais igual men te ver da de i ras, es ta rei pron to a ace i tá-las. Qu e ro fa lar a
ver da de à Na ção. Como ex pri mir-me? Que pa la vras em pre gar?

Sr. Ivo d’Aquino – Pos so ex pri mir a ver da de lan çan do mão de
ter mos que não ofen dam V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Su po nha V. Exª que eu de se je
ofe re cer um pro je to de lei em que so li ci te ao Se na do a cas sa ção do
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man da to de V. Exª, por ofen der, com a re pre sen ta ção des se pro je to in -
cons ti tu ci o nal, o de co ro des ta Casa. Como me ex pri mir? Te rei que usar
es tas mes mas pa la vras, por que es tão no tex to da Cons ti tu i ção.

Sr. Ivo d’Aquino – Se al gum se na dor ou de pu ta do apre sen tas se
pro je to de lei que im pli cas se mi nha pes soa, eu me de fen de ria den tro das 
nor mas le ga is e ar gu men tos ju rí di cos.

SR. CARLOS PRESTES – Ape lo para a Jus ti ça do Se na do, a
fim de que diga se me não es tou man ten do den tro das nor mas ju rí di cas
des ta Casa.

Sr. Ivo d’Aquino –  V. Exª deve lem brar-se de um ve lho di ta do
por tu guês que reza: “Quem diz o que quer ouve o que não quer.”

SR. CARLOS PRESTES – É al gu ma ame a ça de V. Exª?

Sr. Ivo d’Aquino – Os di ta dos não ame a çam; têm gran de sa -
be do ria, acon se lham.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª com pre en de, Sr. Se na dor,
que des ta tri bu na de fen do – e es tou con ven ci do – a Cons ti tu i ção da Re -
pú bli ca e não in te res ses pes so a is. Estou de fen den do a Car ta Mag na, o
re gi me ins ti tu í do no país e, as sim, não pos so fu gir ao em pre go da que las
ex pres sões in dis pen sá ve is às mi nhas con si de ra ções, sem ne nhu ma in -
ten ção de ofen der V. Exª pes so al men te, por que, como V. Exª sabe, nin -
guém apre cia V. Exª como aos de ma is pa res mais do que eu. Não te -
nho, pes so al men te, nada con tra V. Exª; nada exis te de pes so al en tre nós.

Sr. Ivo d’Aquino – Des de que V. Exª diz que o pro je to, as si na do 
por um gru po de se na do res, ofen de o de co ro des ta Casa, está con se -
qüen te men te in ju ri an do es ses se na do res; a não ser que V. Exª fale lin -
gua gem di fe ren te da nos sa.

SR. CARLOS PRESTES – Sr. Se na dor, a cul pa não é mi nha,
por que não sou o au tor do pro je to.

Sr. Ivo d’Aquino – Como V. Exª está ven do, sem pre apar te io
V. Exª com a ma i or se re ni da de.

SR. CARLOS PRESTES – Com pre en do o sen ti do dos apar tes 
de V. Exª. Per mi ta-me, en tre tan to, de cla rar, mais uma vez, que nas
pa la vras, por mim em pre ga das, não hou ve ne nhum in tu i to de ofen sa
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pes so al. Tra ta-se sim ples men te de ex pres sões ca pa zes de tra du zir o fato
ob je ti vo, con cre to.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª pode con ti nu ar o seu dis cur so, por -
que não o pre ten do in ter rom per mais.

SR. CARLOS PRESTES – Os apar tes de V. Exª são por mim 
re ce bi dos sem pre com todo apre ço.

Sr. Pre si den te, em face de um pro je to de lei, tão gri tan te men te
in cons ti tu ci o nal, é in dis pen sá vel tra zer – re pe tin do ex pres sões por mim
já usa das nes ta tri bu na – a opi nião de to dos aque les pa tri o tas e de mo -
cra tas que es tão con cor ren do com suas lu zes para evi tar  se con su ma,
no Con gres so Na ci o nal – par ti cu lar men te nes ta Casa – com a sua apro -
va ção, mais um aten ta do à nos sa Car ta Cons ti tu ci o nal.

Sr. Pre si den te, peço li cen ça ao Se na do para ler o pa re cer de
ilus tre ju ris ta, o emi nen te ju ris con sul to, De sem bar ga dor Vi e i ra Fer re i ra,
gran de au to ri da de, au tor de mu i tos tra ba lhos téc ni cos, ju rí di cos e des ta -
ca da fi gu ra em nos so meio in te lec tu al.

S. Exª dig nou-se res pon der à se guin te con sul ta:

“O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, por ma i o ria de vo tos,
cas sou o re gis tro do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, jul gan -
do-o in cur so na pro i bi ção do ar ti go 141, § 13, da Cons ti tu i -
ção da Re pú bli ca.

Con tra o as se ve ra do pelo re la tor, que isso ne ga va, a
ma i o ria ad mi tiu a su bor di na ção do par ti do a es ta tu tos não
apa ren tes, a um pro gra ma ocul to, in com pa tí vel com o re gi me
de mo crá ti co.

Per gun ta-se:

Acar re ta esse jul ga do a ex tin ção dos man da tos dos se na -
do res, de pu ta dos e ve re a do res co mu nis tas?

É pos sí vel, como con se qüên cia des sa de ci são, con si de rar 
os man da tos nu los ab ini tio e os man da tá ri os como nun ca ten do
re pre sen ta do o povo bra si le i ro ou as uni da des po lí ti cas que o
cons ti tu em?”
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A essa per gun ta, acu diu o De sem bar ga dor Vi e i ra Fer re i ra, nos
se guin tes ter mos:

“Res pon do ne ga ti va men te:
Por sua na tu re za e al can ce a co i sa jul ga da não ul tra pas sa

os li mi tes da ques tão de ba ti da e jul ga da pe los tri bu na is. Qu an -
tum pe ti tum, tan tum ju di ca tum. Na es pé cie da con sul ta não se
ques ti o nou se não so bre ser ou não caso de se cas sar o re gis -
tro de um par ti do.

‘Não se po de ria in vo car a co i sa jul ga da’, diz
Pacifi-Mazzoni, um dos ma i o res ci vi lis tas da Itá lia, ‘quan do o
ob je to do se gun do pe di do, ain da que es tre i ta men te li ga do ao
do pri me i ro, seja dele di ver so e não te nha sido exa mi na do
pelo juiz’. Insti tu zi o ni di di ritto ci vi le ita li a no, II, nº 269.

A de ci são foi pro fe ri da em pro ces so onde fi gu ra como
par te o Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, não os re pre sen tan tes
co mu nis tas do povo bra si le i ro ou das cir cuns cri ções em que o 
país se di vi de.

Nem se pode di zer que es ses par la men ta res são re pre -
sen tan tes de um par ti do jul ga do in cons ti tu ci o nal por uma de -
ci são ir re cor rí vel na for ma do art. 120 da Cons ti tu i ção vi gen te,
por que não é o par ti do pro pri a men te que eles re pre sen tam,
mas a fra ção do povo bra si le i ro me di da por essa agre mi a ção
par ti dá ria.

Só o povo bra si le i ro tem re pre sen tan tes nas suas as sem -
bléi as le gis la ti vas, como re sul ta com cla re za dos arts. 56, 60 e
18 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, o úl ti mo com bi na do com os 
pri me i ros.

A re pre sen ta ção dos par ti dos, como tais, é a es ta be le ci da 
nos seus es ta tu tos para a eco no mia in ter na, ou na lei para
fun ção, pe ran te a jus ti ça ele i to ral, na for ma dos arts. 22, § 2º e 
25 do De cre to-Lei nº 9.258, de 14 de maio de 1946.

Se o art. 134 da Cons ti tu i ção fala em re pre sen ta ção de
par ti dos, é só para ga ran tir ao ele i to ra do uma re pre sen ta ção
pro por ci o nal às par tes em que as idéi as o di vi dam. Mas ele i tos 
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os seus can di da tos, es tes, ju ri di ca men te, se tor nam re pre sen -
tan tes do povo e não de par ti dos.

Se a re pre sen ta ção fos se de par ti dos e não do povo, to -
dos os ele i to res de vi am fi li ar-se a um de les. Mas não se ado -
tou tal sis te ma e os can di da tos de um par ti do po dem ser ele i -
tos com os vo tos dos ele i tores de ou tro, ou de pes so as que a
ne nhum se te nham fi li a do.

Um pon to que re pu tem de gran de mon ta, in ser to no
pro gra ma de um par ti do, pode le var os ele i to res de ou tro a
vo tar nos can di da tos da que le. Bas ta, por exem plo, con fi a rem
na re je i ção dos ou tros pon tos do pro gra ma pe los re pre sen -
tan tes do povo, ele i tos por um ter ce i ro par ti do. São inú me ras
as tran sa ções pos sí ve is.

O pro gra ma do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil po dia per -
fe i ta men te ser ado ta do por ele i to res não co mu nis tas que se
im pres si o nas sem com al gu mas idéi as nele con ti das e mes mo
in to tum por co mu nis tas não su je i tos à di re ção de en ti da de es -
tran ge i ra, por que nem to dos os co mu nis tas se ar re gi men ta -
ram no par ti do.

Ju ri di ca men te, dado o si gi lo do voto, não é pos sí vel afir -
mar que os par la men ta res co mu nis tas só fo ram ele i tos por
ele i to res do Par ti do Co mu nis ta. Nem é pro vá vel que só o fos -
sem.

Se a Cons ti tu i ção, como foi jul ga do, pro í ba a or ga ni za -
ção e re gis tro do Par ti do, por se da rem as con di ções pre vis tas 
no ar ti go 141, § 13, nem por isso pri vou dos  di re i tos po lí ti -
cos os ele i to res co mu nis tas, pois es ses di re i tos só se per dem
nos ca sos pre vis tos nos ar ti gos 130, 135, § 2º, e 141, § 3º.

Esses ele i to res ele ge ram can di da tos co mu nis tas que os
re pre sen tam, não como par ti do, mas como fra ção pro por ci o nal
a uma par te do ele i to ra do, cuja qua li da de de co mu nis ta, ou,
não, es ca pa, ju ri di ca men te, até pelo si gi lo do voto, a qual quer
de ter mi na ção que não seja para o cál cu lo da re pre sen ta ção 
pro rata.
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Se os re pre sen tan tes co mu nis tas do povo só per dem o
seu man da to nos ca sos pre vis tos nos ci ta dos ar ti gos e no 48,
não é cons ti tu ci o nal men te pos sí vel cas sa rem-se-lhes os man -
da tos, nem ex nunc, nem ex tunc, ou ab ini tio.

O § 13 do art. 141 da Cons ti tu i ção con sa gra in fine o
prin cí pio do res pe i to aos di re i tos fun da men ta is do ho mem,
um dos qua is é o da li ber da de na sua con vic ção po lí ti ca, por
mo ti vo da qual, de cla ra o § 8º, ‘nin guém será pri va do de ne -
nhum de seus di re i tos, sal vo se a in vo car, etc.’

Mas co me ça o § 13, não com o prin cí pio da li ber da de
hu ma na, mas como a ex ce ção que lhe abre, ve dan do o re gis -
tro ou o fun ci o na men to dos par ti dos que in di ca e que po dem 
for mar a ma i o ria po pu lar, a quem cum pre na de mo cra cia es -
co lher este ou aque le re gi me po lí ti co ou eco nô mi co.

Como ex ce ção ao prin cí pio de li ber da de po lí ti ca é inex -
ten sí vel aos ca sos que não con si de ra. Não pode am pli ar-se da 
cas sa ção do re gis tro à cas sa ção dos man da tos.

Nem mes mo quan do isso fos se lí ci to na dou tri na, ha ve -
ria iden ti da de de ra zão ea dem ra tio, para se es ten der um jus sin -
gu la re, um di re i to anô ma lo, como esse do tex to cons ti tu ci o nal; 
por que a ma i o ria cuja for ma ção o le gis la dor teme nas ele i -
ções, quan do pro í be re gis tro ou o fun ci o na men to dos par ti -
dos pre vis tos no tex to, é a do ele i to ra do não a dos re pre sen -
tan tes cuja mi no ria nas as sem bléi as, como os par la men ta res
co mu nis tas, não pode mais tor nar-se ma i o ria, uma vez cas sa -
do como foi o re gis tro do seu par ti do.

Ju ri di ca men te, por tan to, le gal men te, cons ti tu ci o nal men te,
não é pos sí vel di la tar, nem o jul ga do, nem o tex to em que se
fun dou, para se cas sa rem tam bém os man da tos dos par la men ta -
res co mu nis tas; nem a Cons ti tu i ção que eles as si na ram au to ri za,
con tra o mais ele men tar de co ro na ci o nal, se me lhan te vi o lên cia.

Se eles fo ram ele i tos va li da men te, ain da que por um par -
ti do cuja ins cri ção foi mais tar de cas sa da, não é pos sí vel que
per cam o man da to só por for ça de uma sen ten ça ju rí di ca.

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 637



Se o man da to foi nulo ab ini tio, por ter sido con fe ri do
por um par ti do de exis tên cia ilí ci ta, a con se qüên cia ló gi ca des -
sa nu li da de será tam bém a de to dos os ar ti gos cons ti tu ci o na is
em cuja vo ta ção a di fe ren ça de vo tos não hou ver ex ce di do o
nú me ro de cons ti tu in tes co mu nis tas.”

A Cons ti tu i ção de ve ria ser re fe i ta, exa mi na das as suas dis po si -
ções ei va das de tal ví cio.

Este o pa re cer do De sem bar ga dor Vi e i ra Fer re i ra.
De se jo, ain da, re fe rir-me às res pos tas que a di ver sas per gun tas 

so bre o mes mo as sun to deu o ilus tre pro fes sor e cons ti tu ci o na lis ta Ho -
me ro Pi res, De pu ta do Fe de ral em mais de uma le gis la tu ra, e um dos bri -
lhan tes ca te drá ti cos de Di re i to Cons ti tu ci o nal da Fa cul da de de Di re i to
da Ba hia e da Fa cul da de de  Di re i to do Rio de Ja ne i ro.

Diz S. Exª:

– A mi nha opi nião, sus cin ta men te ex pos ta, é que, cons -
ti tu ci o nal men te, não há lu gar para ces sa ção de man da tos de
qua is quer par la men ta res em vir tu de de de ci são ju di ciá ria, que
cas se o re gis tro do par ti do a que eles aca so per ten çam.
Sabe-se que exis te, como con se qüên cia de dis ci pli na par la -
men tar, o di re i to de ex pul são de um re pre sen tan te do povo
pelo voto da sua Câ ma ra. Mas os pró pri os ju ris tas que afir -
mam esse prin cí pio in con tro ver so ne gam a com pe tên cia de
uma Câ ma ra para cas sar o man da to dos seus mem bros. Entre 
es ses está o co nhe ci dís si mo cons ti tu ci o na lis ta in glês Anson,
que, re co nhe cen do, como to dos, o di re i to de ex pul são dis ci -
pli nar, as se gu ra, en tre tan to, que, fora os ca sos ta xa ti vos de
ine le gi bi li da de, que tor nam a ele i ção nula, o mem bro de uma
Câ ma ra, “uma vez ele i to, só pode de i xar de re pre sen tar o seu 
dis tri to por mo ti vo de mor te ou de dis so lu ção do par la men to.

– O que ago ra se quer aqui fa zer – pros se gue o aca ta do
pro fes sor de Di re i to, re fe rin do-se ao pa re cer dos re pre sen tan tes
do PSD – equi va le à cri a ção de uma nova con di ção de ine le -
gi bi li da de ao Con gres so, ou, me lhor ain da, à cri a ção de uma
ine xis ten te in com pa ti bi li da de do man da to par la men tar, a qual 
re sul ta ria, como era na tu ral, na pró pria per da des te úl ti mo.
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Ora, nem no pa rá gra fo úni co do art. 38, nem no ar ti go 48,
onde a Cons ti tu i ção de fi niu os ca sos de ine le gi bi li da de e in -
com pa ti bi li da de, apa re ce a hi pó te se ago ra pos ta e in cur so de
cas sa ção de man da tos le gis la ti vos. É ma ni fes ta, pois, a sua in -
cons ti tu ci o na li da de em face de dis po si ções cla ras, ta xa ti vas,
ini lu dí ve is da Cons ti tu i ção.

O pro fes sor Ho me ro Pi res faz, en tão, es tas per gun tas:

–  Onde se es tri bam os de fen so res da dou tri na tão ar -
den te men te ple i te a da? Em que ar ti go cons ti tu ci o nal? Em que
tex to de lei or di ná ria? Como se pro ces sa rá essa des ti tu i ção?

E pon de ra:

–  Os adep tos mes mos da es tra nha te o ria não o sa bem
como fa zer, e vêem-se em apu ros na for ma de le var avan te o
seu pro pó si to.

–  Quis-se dar – con ti nua, ex pon do seu ra ci o cí nio –, e
não sei se ain da se quer dar, a tre men da res pon sa bi li da de ao
Su pre mo Tri bu nal Ele i to ral. Há uma re gra uni ver sal de di re i to 
par la men tar, que Leon Du guit ex pri miu e ex pôs ma ra vi lho sa -
men te: “O mem bro de uma Câ ma ra só pode de i xar de fa zer
par te des sa Câ ma ra pela von ta de dela pró pria”. Do con trá rio,
o Po der Le gis la ti vo se re du zi ria a uma po e i ra. Se ria um po der
emas cu la do sem in de pen dên cia, que o Ju di ciá rio ani qui la ria
quan do o qui ses se, por que, com a mons tru o sa atri bu i ção de
cas sar o man da to de um par la men tar ou de um nu me ro so
gru po de les, com o mes mo di re i to po de ria su prir a toda uma
Câ ma ra.

E con clu in do:

–  É o mes mo fa mo so ar gu men to que nega ao Exe cu ti vo
a com pe tên cia para vi o lar imu ni da des par la men ta res sob o
es ta do de sí tio: se ele as sim pode pro ce der re la ti va men te a
dois, qua tro, cin co de pu ta dos, igual men te o pode di an te de
to dos os de ma is. E o Exe cu ti vo ani qui la ria o Le gis la ti vo
como ago ra o Ju di ciá rio em face do mes mo po der. Se há ab -
sur do, é por que o prin cí pio ini ci al tem esse fe i tio. Há, po rém,
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ain da o lado mo ral do caso: o Le gis la ti vo, sen tin do toda a gra -
vi da de da ini ci a ti va, ten ta trans fe ri-la para o Ju di ciá rio e este a 
re cu ar da pre ben da. Este jogo de em pur ra é a mo ra li da de da
si tu a ção em que se en con tram os seus cri a do res.

Como vêem V. Exas o pro fes sor Ho me ro Pi res le van tou a
mes ma ques tão abor da da pelo Se na dor Etel vi no Lins em seu bri lhan te
voto.

A per da de man da to é da com pe tên cia de cada Casa do Par la -
men to e cons ta de seus Re gi men tos es pe cí fi cos. Só po dem tra tar, pois,
dos ca sos cons ti tu ci o na is. Fa zer lei para ex pul sar do Par la men to os seus
mem bros, lei essa que vai re ce ber ain da a san ção de ou tro po der – o
Exe cu ti vo –, é mons tru o si da de, Se nho res, que acar re ta ria a li qui da ção
do re gi me cons ti tu ci o nal em nos sa Pá tria. É con tra tal prin cí pio que vi -
mos lu tan do há mu i tos anos.

Toda a his tó ria dos úl ti mos vin te e cin co anos em nos sa pá tria 
tem sido de luta pela mo ra li za ção na Re pú bli ca.

Estas eram pa la vras de Assis Bra sil e Nilo Pe ça nha, pro fe ri das 
por oca sião da cam pa nha de Re a ção Re pu bli ca na em 1922. O san gue
der ra ma do em 1922 e em 1924, nas lu tas que se lhe se gui ram, em todo
o Bra sil, a ban de i ra le van ta da pela ali an ça Li be ral em 1930 e os dis cur -
sos pro nun ci a dos por Osval do Ara nha, João Ne ves e Anto nio Car los na 
cam pa nha da Ali an ça Li be ral, mos tra ram que seus ob je ti vos ou tros não
eram se não a mo ra li za ção da Re pú bli ca, o res pe i to à Cons ti tu i ção e à
ver da de ele i to ral.

Foi isso que le vou nos so país ao mo vi men to po pu lar de
1930. Pos te ri or men te ao mo vi men to de 1930, quan do o nos so povo
pen sou al can çar essa mo ra li za ção tão de se ja da da Re pú bli ca e como
tar das se a con vo ca ção da Assem bléia Cons ti tu in te, ca paz de es tru tu rar 
a nova Cons ti tu i ção Bra si le i ra, o he rói co povo de São Pa u lo, numa ati -
tu de de pro tes to, le van tou-se, or ga ni zan do o mo vi men to cons ti tu ci o -
na lis ta de 1932. Mi lha res de pa u lis tas, de ga ú chos, nor des ti nos, en fim,
mais de dez mil bra si le i ros mor re ram no vale do Pa ra í ba para man ter
um go ver no que, afi nal, se viu obri ga do a con vo car a Assem bléia
Cons ti tu in te e dar, as sim, uma nova Car ta Po lí ti ca à nos sa pá tria.

A luta, no en tan to, pros se guiu.
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Os mes mos ho mens, os mes mos res tos das ve lhas oli gar qui as, 
des sas oli gar qui as re gi o na is, dos gran des pos su i do res de ter ras, se nho res 
fe u da is que do mi nam em cada mu ni cí pio, te i mam em con ti nu ar a fa zer
da po lí ti ca na ci o nal a po lí ti ca de cor ri lhos a que se re fe ria Rui Bar bo sa,
des de a Cam pa nha Ci vi lis ta. É a ve lha luta po lí ti ca em nos sa pá tria,
de ter mi na da pela fal ta com ple ta de vida par ti dá ria, de exis tên cia de par -
ti dos po lí ti cos, ba se a dos em pro gra mas e não na von ta de, nos in te res ses 
mes qui nhos de ho mens, de ca ma ri lhas ou de gru pos oca si o na is.

Foi a luta con tra es sas oli gar qui as, Sr. Pre si den te, que de ter mi -
nou der ra ma men to de san gue em 1922 e em 1924, na nos sa mar cha por 
meio do Bra sil, cul mi nan do na luta de 1930. O povo bra si le i ro, com esse 
gran de mo vi men to po pu lar, pen sou que, com aque le pro gra ma, os
ho mens fos sem ca pa zes de re for mar a Re pú bli ca, de mo di fi car cos tu mes
po lí ti cos cor rup tos da pri me i ra Re pú bli ca.

Sou in sus pe i to para fa lar a res pe i to do mo vi men to de 1930
por que dele não par ti ci pei.

Sr. Jo a quim Pi res – Pro tes to. Os ho mens de 1930 não eram
cor rup tos.

SR. CARLOS PRESTES – Se V. Exª de se ja, posso tra zer
uma in fi ni da de de ca sos e ci tar, in clu si ve, Rui Bar bo sa, para di zer o que
ele pen sa va a res pe i to da pri me i ra Re pú bli ca. Na tu ral men te, falo em
tese; não pre ten do ofen der a ou b. À luta po lí ti ca em nos sa pá tria, se -
gue-se a luta de ban dos.

O que ve mos são ban dos po lí ti cos den tro de cada es ta do: os
que es tão no po der e os que o que rem. Nos mu ni cí pi os a mes ma co i sa
se dá: o gru po que do mi na e o que quer do mi nar; den tro dos mu ni cí pi os
as duas fac ções en tram em luta com o in tu i to de con se gui rem o apo io
do go ver no es ta du al. Den tro de cada es ta do dois ban dos a de se ja rem
por sua vez o apo io do go ver no cen tral.

Tive oca sião de as sis tir mu i to de per to à luta san gren ta de
1923, no Rio Gran de do Sul. Por que se lu tou? Por que dois gru pos dis -
pu ta vam o po der, as pi ran do o apo io cen tral.

Sr. Ca mi lo Mér cio – O Rio Gran de do Sul sem pre teve dois
par ti dos bem de fi ni dos. Co me çou pelo Fe de ra lis mo; com pos to de
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ho mens de idéi as. Eles não as pi ra vam so men te o po der, que ri am a pro -
pa ga ção de suas idéi as.

Sr. Jo a quim Pi res – Apo i a do.

SR. CARLOS PRESTES – Meu pai tam bém foi fe de ra lis ta.
V. Exª sabe que o Par ti do Fe de ra lis ta, em 1922, não exis tia mais.

Sr. Ca mi lo Mér cio – O Rio Gran de do Sul foi tra ba lha do, ci vi -
ca men te, por dois par ti dos ide a lis tas.

SR. CARLOS PRESTES – O Rio Gran de do Sul foi uma
ex ce ção.

A luta tra di ci o nal de 1893 es ta be le ceu po si ções para a per ma -
nên cia des se cho que de par ti dos. Como V. Exas sa bem, já em 1923, essa
luta es ta va mu i to ate nu a da, não ha via a mes ma agu de za de prin cí pi os;
di ri gen tes de par ti dos como Bor ges de Me de i ros e Assis Bra sil ple i te a -
vam apo i ar o Go ver no Fe de ral. Ambos, ten do as gra ças do go ver no
cen tral, po de ri am con se guir o apo io das For ças Arma das e do Te sou ro
para do mi nar o seu es ta do.

Essa foi sem pre a nos sa po lí ti ca e con tra isso se le van ta ram
os bra si le i ros, que vêm lu tan do há 25 anos. Foi con tra essa Re pú bli ca
de for ma da, con tra esse re gi me de com ple to e con ti nu a do des res pe i to à
Cons ti tu i ção, que nos lan ça mos à luta e o san gue do nos so povo foi
der ra ma do. To dos sa bem o que hou ve no sa cri fí cio na gran de luta de
1932.

Con vo ca da a Assem bléia Cons ti tu in te de 1934, e pro mul ga da
nes sa Car ta Mag na, in fe liz men te os mes mos gru pos, os re ma nes cen tes
das oli gar qui as, já de en tão, ten ta vam con tra ela, logo no iní cio de 1935.

Infe liz men te, com o apo io do Con gres so, foi vo ta da a pri me i ra 
lei de se gu ran ça, ver da de i ro aten ta do aos prin cí pi os, ao es pí ri to e à
pró pria le tra da Cons ti tu i ção de 1934.

A este, se gui ram-se ou tros aten ta dos.
As con di ções do mun do eram di fe ren tes, sem dú vi da al gu ma.

Já en tão a asa ne gra do fas cis mo pro je ta va sua som bra so bre o mun do e 
avan ça va tam bém em nos sa pá tria.

Para que o fas cis mo pu des se pro gre dir no Bra sil, foi ne ces sá rio 
rom per mais uma vez a nos sa Cons ti tu i ção. Tan tas ve zes foi a nos sa
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Car ta Mag na des res pe i ta da, que che ga mos ao mo vi men to mi li tar de no -
vem bro de 1935, de ca rá ter anti-fas cis ta.

Nes sa oca sião fo mos der ro ta dos, por que não exis tia ain da
ter re no pro pí cio para um sal to na luta pela de mo cra cia em nos sa pá tria,
a fim de con se guir mos rom per as ba ses eco nô mi cas des se re gi me po lí ti -
co de pre do mí nio dos se nho res fe u da is, dos gran des pro pri e tá ri os de
ter ras li ga dos aos gran des fi nan cis tas e ban que i ros es tran ge i ros, que
vêm ex plo ran do nos so povo des de o iní cio do de sen vol vi men to do im -
pe ri a lis mo no mun do.

So bre o pe río do que se se guiu, pre fi ro si len ci ar.
Qu an to aos acon te ci men tos ocor ri dos du ran te os lon gos e

do lo ro sos anos da di ta du ra nin guém mais que eu tem evi ta do fa lar.
Unir-nos em be ne fí cio da so lu ção dos pro ble mas na ci o na is é

nos so de ver, pois exis tem pro ble mas sé ri os, gri tan tes, que, se não fo rem 
re sol vi dos, tra rão como con se qüên cia o ani qui la men to fí si co do nos so
povo. Por que se tra ta de fato de ani qui la men to fí si co do nos so povo. A
mi sé ria na ci o nal atin giu ta ma nho grau que, se nós, mem bros do Par la -
men to, com a res pon sa bi li da de de che fes po lí ti cos, não sou ber mos le -
van tar a ban de i ra de união, vi san do to dos a so lu ção dos pro ble mas eco -
nô mi cos e fi nan ce i ros, es ta re mos con cor ren do para o de pa u pe ra men to
fí si co do nos so povo e para a per di ção e es cra vi za ção de nos sa pá tria.

Po de re mos tra zer a esta tri bu na os alar man tes ín di ces não só
de mor ta li da de in fan til, como de di ver sas en de mi as, em nos sa pá tria.

A ren da na ci o nal, no seu con te ú do ver da de i ro, di mi nui; ape -
sar de cres cer no mi nal men te, na re a li da de di mi nui.

O Bra sil, em vez de avan çar, re gri de, anda para trás. Se a ren da
na ci o nal não au men ta, como au men tar a ren da pú bli ca? Como go ver nar
nos dias de hoje, na épo ca do so ci a lis mo, sem que o go ver no dis po nha de 
me i os para en fren tar uma sé rie de pro ble mas? Go ver nar, nos dias de hoje, 
é ter ação; e ação exi ge re cur sos. Mas, de onde ti rar re cur sos? como au -
men tar im pos tos se a ren da na ci o nal cada dia é me nor, no sen ti do real?
No mi nal men te ela cres ce, e isso se dá por que nos so di nhe i ro está des va -
lo ri za do. Esta mos, evi den te men te, em ple na in fla ção. Mas, como au men -
tar a ren da na ci o nal e es ti mu lar pro du ção se não cri a mos no país um am -
bi en te de con fi an ça? E como con se guir essa con fi an ça?
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O pri me i ro re qui si to in dis pen sá vel mes mo à so lu ção dos pro -
ble mas eco nô mi cos da nos sa pá tria está no res pe i to à Cons ti tu i ção; está
em fa zer mos po lí ti ca, no ver da de i ro sen ti do da pa la vra, na que le sen ti do
a que ain da on tem se re fe ria o no bre Se na dor Arthur San tos, re pe tin do
pa la vras de Rui Bar bo sa. Por que fa zer po lí ti ca é, an tes de tudo, cum prir
a Cons ti tu i ção. Infe liz men te, ain da há pes so as que pen sam que po lí ti ca é 
po li ti ca gem. É tra tar de in te res ses mes qui nhos, in di vi du a is, de cada gru po, 
de cada ca ma ri lha. Mas isto de mons tra a si tu a ção de des con fi an ça, a ins -
ta bi li da de na ci o nal, e im pe de a so lu ção de qual quer pro ble ma.

Srs. Se na do res, após tan tos anos de luta, era, afi nal, pro mul ga da,
a 18 de se tem bro do ano pas sa do, a nos sa Car ta Mag na. Vai, por tan to,
com ple tar ain da um ano. Na pró xi ma se ma na, atin gi rá seu pri me i ro ano
de vida a Cons ti tu i ção de nos sa pá tria.

No en tan to, se fi zer mos um exa me de cons ciên cia do que foi
esse ano de vida cons ti tu ci o nal, ire mos en con trar re pe ti dos aten ta dos, e
cada vez mais gra ves, à in te gri da de des sa mes ma Cons ti tu i ção. São eles
os aten ta dos ao di re i to de re u nião, à li ber da de da pa la vra, es cri ta ou fa la da 
e ao di re i to de as so ci a ção. É o des res pe i to à Cons ti tu i ção, na qui lo que
mais de per to in te res sa à clas se ope rá ria; ao di re i to que de fen de e as se -
gu ra ao pro le ta ri a do de nos sa pá tria a li ber da de; ao di re i to de as so ci a ção. 
Di re i to de as so ci a ção, sim, mas sem a in ter ven ção in dé bi ta do Mi nis té rio
do Tra ba lho, como acon te ceu no Esta do Novo.

Sr. Pre si den te, os aten ta dos, pois, se re pe tem. As ame a ças são
cada dia ma i o res. E para co ro ar tudo isso, te mos ago ra o pro je to de lei,
em cur so no Se na do, que não mais pre ten do clas si fi car, por que não de -
se jo, de for ma al gu ma, fe rir a sen si bi li da de de seus ilus tres sig na tá ri os.

Mas, sem dú vi da al gu ma, tra ta-se de pro je to de lei, con trá rio à 
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca.

SR. PRESIDENTE (Fa zen do soar os tím pa nos.) – Obser vo ao
no bre Se na dor es tar fin da a hora do ex pe di en te.

SR. CARLOS PRESTES – Ter mi na rei em pou cos ins tan tes,
Se nhor Pre si den te.

Se con cor dar mos até mes mo em lan çar um man to de es que -
ci men to so bre tudo quan to hou ve de trá gi co nes ses anos de di ta du ra,
con for mar-me-ei. Cre io, no en tan to, ser de ver nos so re lem brar, ago ra
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mais do que nun ca, o sa cri fí cio de to dos aque les que, nes se quar to de
sé cu lo, lu ta ram, ca í ram, tom ba ram e se sa cri fi ca ram para que ti vés se mos 
um re gi me de mo crá ti co que pu des se re al men te co lo car nos sa pá tria ao
lado das gran des na ções do mun do, e não no pla no da que las pou quís si -
mas, em ver da de i ra ex ce ção, que não per mi tem, hoje em dia, a li vre ati -
vi da de do Par ti do Co mu nis ta.

É o Pa ra guai de Mo ri ni go; é a Espa nha de Fran co; é o Por tu -
gal de Sa la zar.

Sr. Pre si den te, é isto que de se ja o Ge ne ral Du tra, como
Pre si den te da Re pú bli ca, bem como aque les que o apói am, aque les que
pro cu ram, por to dos os mo dos, mes mo ofen den do a Cons ti tu i ção, ser
agra dá ve is ao di ta dor; é isto que de se jam, ou seja, a apro va ção de um
pro je to in fe liz, que tão gri tan te men te aten ta con tra a Car ta Mag na da
nos sa pá tria.

Era o que ti nha a di zer.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O trans cur so do 1º ani ver sá rio da pro mul ga ção da
Cons ti tu i ção de 18 de se tem bro de 1946

(Dis cur so pro nun ci a do na 125ª Ses são do Se na do
Fe de ral, Ana is do Se na do, vol. 10, 18-9-47, pp. 294-297.)

Vem à Mesa e é lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 142, DE 1947

Re que re mos que o Se na do, em ho me na gem à data de hoje, sus pen -
da a ses são.

Sala das Ses sões, 18 de se tem bro de 1947. – Fer re i ra de
Souza – Ivo d’Aquino – Ha mil ton No gue i ra – Ves pa si a no Mar tins – 
Adal ber to Ri be i ro.
SR. PRESIDENTE – Em dis cus são o re que ri men to que aca -

ba de ser lido.

SR. CARLOS PRESTES – Peço a pa la vra.

SR. PRESIDENTE – Tem a pa la vra o no bre Se na dor.



SR. CARLOS PRESTES∗ – Sr. Pre si den te, que ro so li da ri -
zar-me com as pa la vras que aca bam de ser pro nun ci a das pelo no bre
ora dor que me an te ce deu.

A data de hoje é, sem dú vi da, uma gran de data para o povo
bra si le i ro.

To dos nós, bra si le i ros, que fes te ja mos, há um ano com ale gria e 
or gu lho pa trió ti co, a pro mul ga ção de nos sa nova Car ta Cons ti tu ci o nal,
não po de mos de i xar de pres tar, nes te dia, sen ti da ho me na gem à me mó ria
de to dos aque les que tom ba ram na luta pela de mo cra cia em nos sa pátria.

Sr. Pre si den te, não é pos sí vel es que cer nos sos mor tos de Pis -
toia, nos sos avi a do res, nos sos sol da dos, nos sos ma ru jos de Ma ri nha de
Gu er ra e da Ma ri nha Mer can te, que tom ba ram na luta con tra o na zis -
mo, por que, lu tan do con tra ele, com ba ti am a di ta du ra em nos sa ter ra e
com ba ti am pela vi tó ria da de mo cra cia no mun do in te i ro.

Sr. Pre si den te, não é pos sí vel, tam bém, es que cer o sa cri fí cio de
to dos quan tos, anos a fio, so fre ram nos cár ce res da re a ção em nos sa pátria.

De zo i to de se tem bro de 1946 mar cou, efe ti va men te, o fim
da que la no i te ne gra da di ta du ra; re pre sen ta o fim do re gi me do ar bí trio,
dos de cre tos-leis em pro fu são, da cen su ra do DIP e das pri sões abar ro -
ta das. Foi ter mo de uma épo ca ne gre ga da, em que im pe ra vam os Tri bu na is 
de Se gu ran ça, a prá ti ca das tor tu ras e dos as sas si nos po li ci a is.

Estas, Sr. Pre si den te, as ra zões que dão mo ti vo à sa tis fa ção do 
povo bra si le i ro pelo trans cur so da data de hoje.

Os Cons ti tu in tes de 1946 não fi ze ram a obra mo de lar a que
se re fe riu o no bre Se na dor Fer re i ra de Sou za. Re al men te, nos sa nova
Car ta Cons ti tu ci o nal não é um mo de lo. Não fi ze ram, por que  qui se ram
ou não pu de ram, a Cons ti tu i ção pro gres sis ta, exi gi da pe los mais al tos
in te res ses do nos so povo.

Nós, mes mos, par ti ci pan tes da ela bo ra ção da Car ta de 1946,
es pe rá va mos algo mais, es pe rá va mos uma lei mag na por meio de cu jos
pre ce i tos fos se pos sí vel, pelo me nos, ini ci ar, em nos sa pátria, re for mas 
pro fun das, ca pa zes de aten der às ne ces si da des já en tão pre men tes do
povo, e ao pro gres so do Bra sil. Infe liz men te, isso ain da não foi pos sí vel.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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A Cons ti tu i ção, como di zía mos jus ta men te há um ano, não é a car ta
pro gres sis ta de que o Bra sil pre ci sa. As ba ses eco nô mi cas da re a ção per -
ma ne cem in tac tas. São o la ti fún dio, a gran de pro pri e da de, base das oli -
gar qui as la ti fun diá ri as, re tró gra das e re a ci o ná ri as que so bre vi vem ao 18
de se tem bro de 1946. São as me di das con tra a ex plo ra ção do nos so
povo pe los ban que i ros es tran ge i ros, me di das que já se tor nam ur gen tes
e para as qua is não for ne ce à nova Cons ti tu i ção gran des pos si bi li da des
de so lu ção.

É esta, Sr. Pre si den te, em pou cas pa la vras, a crí ti ca que nos
su ge re a Car ta de 1946, re a fir man do aliás o nos so pen sa men to, ex pos to
du ran te os de ba tes da Assem bléia Cons ti tu in te e no dia mes mo da sua
pro mul ga ção. No en tan to, se não fi ze mos uma Cons ti tu i ção pro gres sis ta,
pro mul ga mos uma cons ti tu i ção de mo crá ti ca. Qu an to a isto, se nho res,
não há dú vi da, e o povo o re co nhe ce. Nem é ou tro o mo ti vo por que se
fes te ja, pas sa do um ano, a lei bá si ca da Na ção. A Cons ti tu i ção de 1946 é 
pro fun da men te de mo crá ti ca. Os di re i tos do ci da dão nela se acham as se -
gu ra dos, e as se gu ra dos de for ma mais cla ra, mais ex plí ci ta, mais ca te gó -
ri ca do que nas an te ri o res. E os di re i tos do ci da dão e ou tras con quis tas
por ela con fe ri das ao nos so povo são como que o fru to das gran des
lu tas tra va das prin ci pal men te no úl ti mo quar to des te sé cu lo em nos sa
Pá tria, lu tas de sen vol vi das por Assis Bra sil, pe los di ri gen tes da Ali an ça
Li be ral, em prol da ver da de do voto e da jus ti ça efe ti va.

Di zia-me, há pou co, um dos nos sos ma i o res cons ti tu ci o na lis tas:  
“Estou cer to de que o pro gres so de um povo se acha ga ran ti do des de
que sua lei Mag na as se gu re a ver da de do voto e o ins ti tu to do ha be as
cor pus.”

Com efe i to, as se gu ra da a jus ti ça, ga ran ti do o ci da dão por
meio do ha be as cor pus, con tra as ar bi tra ri e da des do po der, pos si bi li ta da a
ver da de do voto, por meio da pro pa gan da das idéi as, dos pro gra mas,
dos gran des ple i tos ele i to ra is, a Na ção po de rá pro gre dir, por que as idéi -
as que re al men te sa tisf ize rem às ne ces si da des prá ti cas e ob je ti vas do
povo, se bem que on tem per se gui das, hão de ama nhã tri un far nas ur nas
e, pos tas em prá ti ca, abri rão am plas pers pec ti vas, e for ma rão ro te i ro se gu -
ro na mar cha do pro gres so.

Sr. Pre si den te, que ro ser bre ve e não é o mo men to de ana li sar 
a nos sa Car ta Cons ti tu ci o nal, de nos apro fun dar mos, mes mo, nes sa aná -
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li se. O es sen ci al, ago ra, para to dos nós, é que a Cons ti tu i ção seja re al -
men te res pe i ta da; que os po de ro sos da épo ca, os ho mens que pelo
di nhe i ro ou pelo pos to que ocu pam ain da exer cem gran de for ça, não
con si gam pre ju di car a con so li da ção da de mo cra cia por meio do res pe i to 
es cru pu lo so à Cons ti tu i ção.

Não é pos sí vel que, ao co me mo rar mos este pri me i ro ani ver -
sá rio da nos sa Car ta de 1946, si len ci e mos a res pe i to dos inú me ros ar ra -
nhões fe i tos na nos sa Lei Mag na. Infe liz men te, eles são nu me ro sos. As
ca u sas que os de ter mi na ram já fo ram aqui apon ta das pelo ilus tre ora dor 
que me an te ce deu nes ta tri bu na. Exis tem ho mens ocu pan do pos tos de
im por tân cia em nos sa pá tria que ain da não se acos tu ma ram, ain da não
qui se ram, mes mo, to mar co nhe ci men to da le tra da lei, da lei das leis, da
nos sa Car ta de 18 de se tem bro. A li ber da de de re u nião é ne ga da ao
povo quan do a Cons ti tu i ção nes se sen ti do é ca te gó ri ca. Não há des cul -
pas para que o go ver no im pe ça a re u nião do povo em pra ça pú bli ca, na
qual a au to ri da de deve in ter vir sim ples men te para man ter a or dem. No
en tan to, pelo Bra sil afo ra, par ti cu lar men te nes tes úl ti mos me ses, o di re i to
de re u nião tem cons ti tu í do um fa vor, uma con ces são que as au to ri da des, 
as sim ples au to ri da des po li ci a is fa zem a um ou ou tro. O di re i to de as so -
ci a ção é coar ta do, quan do a Cons ti tu i ção o as se gu ra de ma ne i ra mais
am pla. A li ber da de de im pren sa é ame a ça da, ul tra ja da e bas ta pro -
vá-lo, re fe rir os ver go nho sos acon te ci men tos da Ba hia, onde um gru -
po de mi li ta res far da dos, sol da dos e ofi ci a is, em ca mi nhões do Exér ci to, 
com ar mas do nos so Exér ci to, ar mas que de vem uti li zar e em pu nhar so -
men te em de fe sa da Pá tria e da Cons ti tu i ção, en trou nas ofi ci nas de um
jor nal para que brar suas má qui nas. E os cul pa dos não fo ram pu ni dos! 
O Pre si den te da Re pú bli ca, o Go ver na dor do Esta do, as de ma is au to ri -
da des, en fim, po dem não ser co ni ven tes, mas, para que o pro vem, de -
vem pu nir os cul pa dos. No en tan to os me ses se pas sam sem que essa pu -
ni ção se efe ti ve. O povo vê e sen te que a sua Lei Cons ti tu ci o nal está
sen do ar ra nha da, e mais ain da, ras ga da.

Vem a se guir a li ber da de sin di cal, essa li ber da de que o ilus tre
Mi nis tro do Tra ba lho ain da não co nhe ce e que a Cons ti tu i ção as se gu ra,
com to das as pa la vras e le tras, com a ma i or cla re za, au to ri zan do a li vre
as so ci a ção pro fis si o nal e sin di cal. Entre tan to, sin di ca tos há que so frem a 
in ter ven ção do Mi nis té rio do Tra ba lho. É o ví cio an ti go do Esta do
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Novo. É o mes mo mi nis te ri a lis mo po li ci a les co que con ti nua em ba ra çan -
do a ati vi da de e a vida sin di cal do pro le tá rio bra si le i ro.

A Con fe de ra ção dos Tra ba lha do res do Bra sil, as so ci a ção fun -
da da num gran de con gres so sin di cal com dois mil e tre zen tos de le ga dos 
de todo o Bra sil, con vo ca dos pelo pró prio Mi nis té rio do Tra ba lho,
viu-se ar bi tra ri a men te dis sol vi da pelo go ver no da Re pú bli ca.

Estes, Sr. Pre si den te, al guns dos ar ra nhões e aten ta dos à nos sa
Cons ti tu i ção, nes se li mi ta do, pe que nís si mo pe río do de vida, que é o pri -
me i ro ano de sua exis tên cia.

E in fe liz men te as ame a ças con ti nu am e cres cem. Ago ra é esse 
mons tru o so pro je to de “lei e se gu ran ça”,  que até pelo nome lem bra o
pri me i ro gol pe des fe cha do con tra a Car ta de 1934: ame a ças re i te ra das e
cons tan tes pa i ram so bre a au to no mia dos esta dos, pe dra an gu lar da
Fe de ra ção, que nos ter mos da pró pria Cons ti tu i ção ja ma is po de rá ser
atin gi da por qual quer re for ma cons ti tu ci o nal.

Entre tan to, o ma i or de to dos es ses aten ta dos, o ma i or de
to dos os cri mes até ago ra co me ti dos con tra a le tra e o es pí ri to da car ta
de 18 de Se tem bro foi, sem dú vi da, o pra ti ca do pelo Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral, cas san do o re gis tro do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil. A pre tex to
da apli ca ção do pa rá gra fo 13 do ar ti go 141, aque le Tri bu nal, pro vo ca do
por in di ví du os co nhe ci dos por seu ne nhum va lor, cas sou o re gis tro do
Par ti do Co mu nis ta. Bas ta ler, Sr. Pre si den te, os es ta tu tos da nos sa agre -
mi a ção, re lem brar a vida do PCB du ran te es tes dois anos e meio de ati -
vi da de para con clu ir que não exis te um só ato, um só fato que per mi ta a
apli ca ção da que le pre ce i to cons ti tu ci o nal. Per mi ta-me a Casa a le i tu ra
do tex to des se pa rá gra fo:

“É ve da da a or ga ni za ção, o re gis tro ou fun ci o na men to
de qual quer par ti do po lí ti co ou as so ci a ção, cujo pro gra ma
ou ação con tra rie o re gi me de mo crá ti co, ba se a do na plu ra li -
da de dos par ti dos e na ga ran tia dos di re i tos fun da men ta is do
ho mem.”

Du vi da mos que nos apon tem uma só pa la vra do pro gra ma
do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, jus ti fi can do a apli ca ção des se pre ce i to.
De sa fi a mos que nos apon tem um só ato, um só fato, um só ges to dos
co mu nis tas, aten ta tó rio des se pre ce i to.
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Ape sar dis so, por uma ma i o ria oca si o nal de três con tra dois, o
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, ba se a do em vo tos pu ra men te sub je ti vos – e
por que as sim en ten de ram os se nho res ju í zes –, vo tos mu i to se me lhan tes,
no seu teor, ao bri lhan te dis cur so ain da on tem pro nun ci a do nes ta Casa
pelo no bre Se na dor pelo Rio Gran de do Sul, o Sr. Ca mi lo Mér cio…

Sr. Ca mi lo Mér cio – Con si de ro o co mu nis mo uma dou tri na
úni ca.

SR. CARLOS PRESTES – … vo tos va zi os, com ple ta men te
inó cu os, sem um fato, sem nada con cre to, con de nou o Par ti do Co mu -
nis ta do Bra sil, por que pen sam aque les ju í zes que o co mu nis mo é o que
eles têm nas suas pró pri as ca be ças, isto é, suas própri as idéi as, suas opi -
niões pes so a is, que, en tre tan to, se en con tram em vi sí vel con tra di ção
com os fa tos e a re a li da de.

O juiz deve vo tar ob je ti va men te, e os nos sos ju í zes, do Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral, vo ta ram se gun do seus in te res ses e não de acor do
com os fa tos, ou seja, aten den do à re a li da de exis ten te em nos sa pá tria. 

Sr. Ca mi lo Mér cio – O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral va lia para re -
gis trar o Par ti do. Não vale para a cas sa ção de re gis tro?

SR. CARLOS PRESTES – Se nhor Pre si den te, con si de ro este
o ma i or dos er ros, cu jas con se qüên ci as to dos os pa tri o tas já es tão com -
pre en den do. Não se mata um par ti do, como o Par ti do Co mu nis ta, cas -
san do o seu re gis tro.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Sim. É um par ti do uni ver sal; tem uma
for ça prodi giosa.

SR. CARLOS PRESTES – O Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro,
du ran te 23 anos, teve vida clan des ti na, che ia de per se gui ções atro zes. E, 
ao emer gir, ao tér mi no des se lon go pe río do de ile ga li da de, con tan do
ape nas com três mil mem bros de sor ga ni za dos, em pou cas se ma nas se
trans for mou em um par ti do com mais de du zen tos mil adep tos.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Mas, na mi nha ter ra, ele cres ceu em sen ti -
do con trá rio; para ba i xo.

SR. CARLOS PRESTES – Esse o ca mi nho. Esse o re sul ta do. 
É que o Par ti do Co mu nis ta tra duz uma re a li da de da so ci e da de atu al.
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Enquan to vi ver mos no re gi me ca pi ta lis ta, na so ci e da de di vi di da em clas -
ses, en quan to hou ver ex plo ra dos e ex plo ra do res, nin guém po de rá ca lar
o par ti do do pro le ta ri a do, que cons ti tui, sem a me nor dú vi da, a clas se
prin ci pal, a clas se do mi na do ra, já nos dias atu a is. É a clas se, di zía mos
ain da on tem, do fu tu ro .

Sr. Ca mi lo Mér cio – Na de mo cra cia ver da de i ra, po rém, as clas -
ses se in ter pe ne tram. 

SR. CARLOS PRESTES – E po de mos afir má-lo, hoje, a clas se 
do pre sen te.

Sr. Pre si den te, o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral foi, na atu a li da de, 
o au tor do ma i or dos er ros po lí ti cos e do mais fla gran te aten ta do à
Cons ti tu i ção.

Re cor re mos, ago ra, ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, onde es pe -
ra mos en con trar jus ti ça, apli ca ção real dos pre ce i tos da nos sa Car ta
Mag na. Espe ra mos que aque la egré gia Cor te seja de fato a vi gi lan te má -
xi ma de nos sa Lei Bá si ca, a fim de que não se re pi tam, nos dias de hoje,
os tris tes acon te ci men tos a que já se re fe ria ou tro ra Rui Bar bo sa. Por -
que, como diz João Man ga be i ra numa pá gi na mag ní fi ca, quem fa lhou na 
pri me i ra Re pú bli ca não foi pro pri a men te o Con gres so; foi an tes o Po der 
Ju di ciá rio. São es tas as pa la vras des se gran de cons ti tu ci o na lis ta, em seu
tra ba lho so bre Rui Bar bo sa:

“O ór gão que des de 1892 até 1937 mais fa lhou à Re pú -
bli ca não foi o Con gres so. Foi o Su pre mo Tri bu nal. Gran des
cul pas teve, sem dú vi da, o pri me i ro. Teve, po rém, dias de
re sis tên cia, de que saiu vi to ri o so ou aca bou gol pe a do. Não
vin gou no pe río do de Flo ri a no o adi a men to das ses sões,
como se pre me di ta va. O pa pel de Gli cé rio na que les dias
dis tan tes é o de um gran de le a der, sus ten ta do por um ide al. A
sua ha bi li da de, abra ça da a sua ener gia, trans pôs tri un fan te a
cri se. Não con se guiu Ber nar des fa zer a re vi são cons ti tu ci o nal
nos ter mos em que a que ria. Ven ceu-lhe a von ta de a Câ ma ra,
che fi a da por Her cu la no de Fre i tas Ber nar des, que é um ho -
mem for te, frio, sin ce ro, ín te gro, vo lun ta ri o so e te naz. E a
Câ ma ra na que la emer gên cia o do mi nou. E ele ce deu. De ma is,
no Con gres so sem pre hou ve mi no ri as in sub mis sas des de a
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que en fren tou De o do ro, a que, por mais de cin qüen ta vo tos, 
ace i tou a de nún cia con tra Flo ri a no, até a que re je i tou as
emen das cons ti tu ci o na is de 1934. Sem es ta bi li da de, su je i tos
tri e nal men te a ele i ção, eram os mem bros do Con gres so uma
es pé cie de plan tas ma rí ti mas flu tu an tes no dor so da vaza: o
Su pre mo Tri bu nal, não. Fê-lo a Cons ti tu i ção o guar da de sua
le tra, de seu es pí ri to e de sua hon ra. O ár bi tro do seu des ti no. 
Por isso mes mo o eri giu so bre a ro cha da es ta bi li da de e da ina -
pe la bi li da de. Órgão ina pe lá vel de ju í zes vi ta lí ci os, de fen deu-o,
ade ma is, com mu ra lhas in trans po ní ve is – a ina mo vi bi li da de e
a ir re du ti bi li da de dos ven ci men tos. E como cú pu la de aço,
para res guar dá-lo de pos sí ve is fra que zas, deu sem pre a Na ção 
aos seus ju í zes  a se gu ran ça tran qüi la dos me i os ma te ri a is da
exis tên cia, no pa ga men to dos mais pin gues or de na dos, den tre 
to dos os fun ci o ná ri os bra si le i ros.

O Con gres so, ex pos to, sem pre, sem de fe sa, a to dos os
ata ques da im pren sa, ain da os mais vi o len tos e ca lu ni o sos. O
Su pre mo Tri bu nal, ao con trá rio, pela soma enor me de in te -
res ses, da li ber da de e da pro pri e da de, so bre o que ti nha de
pro fe rir, sem ape lo, a úl ti ma pa la vra, sem pre pou pa do e cor -
te ja do. Era mu i to me nos ar ris ca do ata car o Pre si den te, que,
ao cabo do qua triê nio, vol ve ria à vida pri va da, qua se sem pre
iso la do e sem ami gos, do que um mi nis tro do Su pre mo
Tribunal, ga ran ti do pela vi ta li ci e da de até o úl ti mo dia da exis -
tên cia, com um voto ir re cor rí vel. To da via, nos dias de pe ri go, 
to das es sas mu ra lhas de aço não bas ta vam para res guar dar da
fra que za a ma i o ria ju di can te. O ór gão que a Cons ti tu i ção cri a -
ra para seu guar diã, su pre mo e des ti na do a con ter, ao mes mo
tem po, os ex ces sos do Con gres so e as vi o lên ci as do Go ver no, 
a de i xa va de sam pa ra da nos dias de ris co ou de ter ror, quan do
exa ta men te mais ne ces si ta da es ta va ela da le al da de, da fi de li -
da de e da co ra gem dos seus de fen so res.”

Len do tais con ce i tos do emi nen te cons ti tu ci o na lis ta pa trí cio,
faço, da tri bu na do Se na do, um ape lo à Jus ti ça de nos sa ter ra. O Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral, de po is de gra ves er ros co me ti dos, bus ca re con quis tar 
o seu pres tí gio. Espe ra mos, as sim, que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral sa i ba
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de fen der a Cons ti tu i ção e cor ri gir os de sa cer tos pra ti ca dos em ins tân -
ci as in fe ri o res.

Sr. Pre si den te, vou ter mi nar.
Para nós, a data de hoje é uma data fes ti va. Sa be mos que não

foi fá cil à Cons ti tu i ção re sis tir ao seu pri me i ro ano de exis tên cia. A
so bre vi vên cia de nos sa Car ta Mag na é uma vi tó ria de nos so povo e é
por isso que todo ele – mor men te nas ca ma das mais po bres e so fre do -
ras – se ale gra com o trans cur so des ta data.

A nós, co mu nis tas – e pos so fa lar em nome de du zen tos mil
co mu nis tas bra si le i ros –, uma co i sa nos in te res sa, aci ma de tudo, em
nos sa pá tria: é a de fe sa da Cons ti tu i ção.

Des ta tri bu na, pro fi ro a mais so le ne de cla ra ção de que con ti nu a -
re mos a lu tar pela fiel exe cu ção da nos sa Mag na Car ta e de que ja ma is
va ci la re mos na cam pa nha sé ria, cons tan te, te naz, em sua de fe sa, exi gin do
que os seus pre ce i tos se jam re al men te res pe i ta dos.

Sr. Pre si den te, con cor do com a so li ci ta ção fe i ta pelo no bre
Se na dor Fer re i ra de Sou za e faço mi nhas as suas pa la vras em prol da
união de to dos os bra si le i ros na de fe sa da nos sa Cons ti tu i ção.

(Mu i to bem! Pal mas.)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

So bre o enfor ca men to de Ni cho las Pet kow, 
lí der da Opo si ção De mo crá ti ca da Bul gá ria

(De ba tes tra va dos na 131ª Ses são do Se na do Fe de ral,
Ana is do Se na do, vol. 10, 26-9-47, pp. 414-435.)

SR. PRESIDENTE – Está fin da a le i tu ra do ex pe di en te.
 Tem a pa la vra o Se nhor Ber nar des Fi lho, ora dor ins cri to.
SR. BERNARDES FILHO – Se nhor Pre si den te, o Se na do

com pre en de rá a mi nha in dig na ção e a mi nha jus ta re vol ta, e cer ta men te
me dará a sua so li da ri e da de num pro tes to, que não pos so ca lar e que
for mu lo des ta tri bu na em nome da pu re za do re gi me de mo crá ti co con tra
o mais he di on do cri me po lí ti co pra ti ca do aos olhos do mun do de po is do
es ma ga men to das Na ções do Eixo pe las for ças li ber ta do ras  das Na ções 
Uni das.

Re fi ro-me, Sr Pre si den te, ao en for ca men to que ou tra co i sa
não é se não o as sas sí nio do gran de lí der da opo si ção de mo crá ti ca da
Bul gá ria, Ni cho las Pet kow. (Mu i to bem! Mu i to bem!)

Essa in dig na ção cres ce, Sr. Pre si den te, e a mi nha re vol ta
au men ta, quan do ve ri fi co que  o cur to epi só dio, da sua pri são à mor te,



cons ti tu iu um cri me con ti nu a do, co me ti do em nome de su postas idéi as
de mo crá ticas e atin gin do aque le que era a mais viva ex pres são de mo crá -
ti ca da Bul gá ria. (Mu i to bem!)

Sr. Andra de Ra mos – V. Exª dá li cen ça para um apar te? (Assen ti -
men to do ora dor.) – O Mi nis tro Be vin, do Par ti do Tra ba lhis ta Inglês, clas si fi -
cou esse cri me como o ma i or até ago ra co me ti do con tra a ci vi li za ção.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Na Rús sia são inú me ros os cri mes des sa
na tu re za. A Rús sia ba teu o re cor de;

Sr. Car los Pres tes – Era um tra i dor do povo búl ga ro. O en for ca -
men to de Pet kow mos tra, sim ples men te, que os agen tes do im pe ri a lis mo,
mes mo com todo o apo io des te, são en for ca dos. Ago ra, não há mais
di nhe i ro nem apo io ne nhum. E quan do um povo toma em suas pró pri as
mãos a di re ção dos seus des ti nos, en for ca os tra i do res.

SR. BERNARDES FILHO – So bre tu do, quan do o go ver no é
to ma do por aque les que pre gam a li ber da de para im por a es cra vi dão.

Sr. Etel vi no Lins – Sin gu lar agen te do im pe ri a lis mo, esse que
lu tou con tra o fas cis mo e o na zis mo du ran te a guer ra, de fen den do o
solo pá trio.

Sr. Pin to Ale i xo – Se ria mu i to in te res san te que, no Bra sil, ado -
tás se mos o sis te ma de en for car to dos os tra i do res ou aque les que se
de cla ram dis pos tos a tra ir. (Mu i to bem!)

Sr. Ha mil ton  No gue i ra – Com essa ló gi ca ou tros “tra i do res”
te ri am sido en for ca dos.

Sr. Ca mi lo Mércio – Tra i do res fo ram to dos os com pa nhe i ros
de Le ni ne na re vo lu ção rus sa.

Sr. Fer re i ra de Sou za – É uma ques tão de se sa ber qual o con ce i to 
da pa la vra tra i dor.

SR. BERNARDES FILHO – Se nhor Pre si den te, que es pé cie
de de mo cra tas são es ses, co mu nis tas, que pren dem e ma tam o lí der de
um par ti do de mo cra ta...

Sr. Car los Pres tes – Tra ta-se de um cri mi no so, de um tra i dor do 
povo búl ga ro.
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SR. BERNARDES FILHO – ... pelo cri me, pelo úni co cri me
de ter de fen di do, vi go ro sa men te, a in de pen dên cia e a in te gri da de de sua
pá tria?

Sr. Fer re i ra de Sou za – Mu i to bem.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Esses cha ma dos pa tri o tas búl ga ros são 
co mu nis tas. Apói am o go ver no de Pe rón que de mi tiu 1.200 pro fes so res 
e fe chou qua tro jor na is  de mo cra tas.

SR. BERNARDES FILHO – Que de mo cra cia é essa, Sr. Pre -
si den te, e que de mo cra tas são es ses co mu nis tas que sus pen dem as imu -
ni da des. Par la men ta res que pren dem os re pre sen tan tes do povo em ple no 
re cin to do par la men to, que pren dem sem mo ti vo, que pro ces sam sem
for ma ção de cul pa...

Sr. Car los Pres tes – Ni cho las Pet kow foi um tra i dor do povo
búl ga ro.

Sr. Fer re i ra de Sou za – É ques tão de se sa ber qual o con ce i to
que V. Exª for ma da pa la vra “tra i dor”.

SR. BERNARDES FILHO –… que con de nam ino cen tes e 
exe cu tam o lí der de um par ti do de mo cra ta em nome de lei que não
exis te!...

Sr. Car los Pres tes – Lí der de um par ti do de mo cra ta, po rém tra i dor 
de sua pá tria.

Sr. Fer re i ra de Sou za – O prin ci pal é sa ber o que en ten de V. Exª
por “tra i dor”. As pa la vras va ri am de acor do com o in te res se po lí ti co.

Sr. Car los Pres tes – Pet kow foi re co nhe ci do como tra i dor por
um tri bu nal re gu lar men te cons ti tu í do.

Sr. Arthur San tos – V. Exª está sen do con tra di tó rio.

Sr. Ca mi lo Mér cio – O Par ti do Co mu nis ta tem sido sem pre con -
tra di tó rio: fala em nome da de mo cra cia, para apu nha lar a de mo cra cia.

SR. BERNARDES FILHO – Pet kow foi tão ele i to como V.
Exª, era tão re pre sen tan te do povo como V. Exª.

Sr. Car los Pres tes – Foi tra i dor da sua pá tria.
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Sr. Ca mi lo Mér cio – Para o Se na dor Pres tes, tra i dor é todo
aque le que ata ca a Rús sia.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Nem o no bre Se na dor Car los Pres tes es ta -
ria li vre de ser en for ca do se o co mu nis mo fos se vi to ri o so em nos sa Pá -
tria. Não res pe i ta ri am, se quer, os cor re li gi o ná ri os de Le ni ne. Esta é a
ver da de.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Mas o que se in da ga é se Ni cho las Pet kow 
foi re al men te um tra i dor do povo búl ga ro.

SR. BERNARDES FILHO – Esta, Sr. Pre si den te, a res pos ta
que pre ci sa ser dada.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Se, em 1935, to dos os tra i do res de
nos sa pá tria ti ves sem sido en for ca dos, hoje não se pre sen ci a ria es pe tá cu lo
des ta na tu re za.

Sr. Car los Pres tes – Se a Re pú bli ca es pa nho la, em 1936, ti ves se
en for ca do dois ou três ge ne ra is, não te ri am mor ri do dois ou três mi lhões
de es pa nhóis.

SR. BERNARDES FILHO – Sr. Pre si den te, que de mo cra ci as 
e que de mo cra tas são es ses co mu nis tas que pren dem sem mo ti vo, que
pro ces sam sem for ma ção de cul pa, que con de nam um ino cen te, e que
ma tam em nome da lei que não exis te!

Sr. Car los Pres tes – Como V. Exª sabe que não hou ve mo ti vo?
Fez-se pro ces so re gu lar, pro ces so jus to.

SR. BERNARDES FILHO – Hou ve pro ces so, sim, mas uma 
far sa de pro ces so, como o são to dos os pro ces sos de ori gem rus sa.

Sr. Car los Pres tes – V. Exª está pro nun ci an do pa la vras va zi as de 
sen ti do. A im pren sa de todo o mun do acom pa nhou o pro ces so e com -
pre en deu a jus ti ça fe i ta pelo tri bu nal Búl ga ro.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Pro ces so tão re gu lar quan to do ex pur go
em 1944, na Rús sia.

Sr. Ca mi lo Mér cio – São as ce lé bres con de na ções dos ma i o res
cor re li gi o ná ri os de Le ni ne.
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Sr. Ha mil ton No gue i ra – O re gi me que im pe ra na Rús sia é tão
anor mal, tão im pi e do so que, pelo Có di go Pe nal da que le País, até mes -
mo me ni nos de doze anos podem ser pre sos, pro ces sa dos, jul ga dos e
con de na dos, como qual quer adul to.

Sr. Car los Pres tes – Nin guém mais do que eu res pe i ta as idéi as
alhe i as, mas pro tes to, com ve e mên cia, con tra os exa ge ros. 

SR. BERNARDES FILHO – Nes te ple ná rio es tão sen do
ape nas re pe ti das de cla ra ções de V. Exª.

Sr. Car los Pres tes – Con cor do com o no bre ora dor em que, por 
sen ti men ta lis mo, seja con trá rio à pena de mor te, con trá rio, mes mo, ao
jul ga men to, ou à con de na ção des se tra i dor do povo búl ga ro.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Tra i dor de to dos os com pa nhe i ros da
re vo lu ção foi Sta lin.

SR. BERNARDES FILHO – Foi um jul ga men to de um
gran de de mo cra ta e pa tri o ta, trans for ma do em tra i dor por tri bu na is
adre de ar ran ja dos.

Sr. Car los Pres tes – Se o no bre ora dor se apro ve i ta da exe cu ção 
de Ni cho las Pet kow para fa zer ge ne ra li za ção a res pe i to do go ver no
búl ga ro, que é um go ver no de mo cra ta, não pos so ab so lu ta men te
con cor dar com S. Exª.

Sr. Andra de Ra mos – O go ver no búl ga ro está nas mãos dos
co mu nis tas rus sos.

SR. BERNARDES FILHO – O no bre Se na dor Car los
Pres tes está no seu di re i to de dis cor dar, mas não pode ne gar que o
go ver no búl ga ro é um go ver no de ter ror, é um go ver no to ta li tá rio...

Sr. Fer re i ra de Sou za – É um go ver no que não ad mi te opo si ção.
Sr. Car los Pres tes – Isso é pura fal si da de.

Sr. Ca mi lo Mér cio – É a ver da de. É o exem plo da Rús sia.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – O no bre Se na dor não está com a
ver da de: é um go ver no de ter ror.

SR. BERNARDES FILHO – ... e vou pro var a in con gruên cia 
de V. Exª.
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Sr. Car los Pres tes – Faço no tar ao no bre ora dor que o go ver no
búl ga ro é um go ver no de co la bo ra ção de par ti dos de mo cra tas, ele i to
pelo povo, em ple i to li vre. Esse go ver no fez sub me ter a jul ga men to o
tra i dor Ni cho las Pet kow, jul ga men to que foi pú bli co, as sis ti do pela im -
pren sa búl ga ra e tam bém pela im pren sa de todo o mun do.

SR. BERNARDES FILHO – Hou ve jul ga men to, sim, mas
de po is do go ver no búl ga ro ter no me a do ju í zes adre de con cer ta dos para
con de ná-lo, mis são de que se de sin cum bi ra a con ten to.

E V. Exª não ig no ra que to dos os ju í zes dos tri bu na is búl ga -
ros fo ram subs ti tu í dos por ou tros de con fi an ça do go ver no.

Sr. Ca mi lo Mér cio – A exem plo do que fez Sta lin na Rús sia.

Sr. Car los Pres tes – V. Exª não po de rá pro var o que ale ga…

SR. BERNARDES FILHO – São fa tos  no tó ri os, V. Exª os
co nhe ce me lhor do que eu.

Sr. Arthur San tos – Pet kow foi en for ca do pelo cri me de ter e
de fen der idéi as, a mes ma te o ria con tra a qual se re be la o Se na dor Car los 
Pres tes! Foi mor to pelo cri me de idéi as, por que se ma ni fes tou con tra as
idéi as co mu nis tas. Entre tan to, S. Exª de fen de nessa tri bu na idéi as com -
ple ta men te opos tas.

Sr. Car los Pres tes – De fen der o im pe ri a lis mo ame ri ca no não é
sim ples men te idéia, é ir mu i to além de idéia.

Sr. Fer re i ra de Sou za – É pre ci so aca bar com esse ar gu men to
de im pe ri a lis mo rus so.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – O no bre Se na dor Car los Pres tes está
de fen den do o im pe ri a lis mo rus so.

Sr. Ca mi lo Mér cio – A Rússia é a ma i or ver go nha da ci vi li za ção.
(Tro cam-se vá ri os apar tes. O Sr. Pre si den te faz soar os tím pa nos, re cla -

man do aten ção.)

SR. BERNARDES FILHO – O Se na dor Car los Pres tes não
faz aqui ou tra co i sa se não de fen der o im pe ri a lis mo rus so, ser vir e obe -
de cer a esse im pe ri a lis mo que é o pior de to dos.
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Sr. Car los Pres tes – Não acre di to em im pe ri a lis mo rus so. Essa
ma ni fes ta ção re a ci o ná ria de pro te ção a um tra i dor é bem uma fo to gra fia 
do Se na do da Re pú bli ca.

SR. BERNARDES FILHO – E a ati tu de de V. Exª é um
re tra to dos seus pe ri go sos pro pó si tos...

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Re a ci o ná rio é S. Exª, o no bre Se na dor
Car los Pres tes. Re a ci o ná rio é o ho mem que S. Exª pôs aqui den tro para
ne go ci ar po lí ti ca. São as pes so as que S. Exª in clui nas cha pas dos par ti -
dos que S. Exª acu sa.

Sr. Car los Pres tes – É óti mo que o povo ca ri o ca fi que sa ben do
quem V. Exª é: um de mo cra ta de fa cha da. V. Exª não é de mo cra ta; um
de mo cra ta não é tra i dor.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Tra i dor é V. Exª, e já o ma ni fes tou
aber ta men te até em atos pú bli cos.

(O Sr. Pre si den te faz soar in sis ten te men te os tím pa nos.)

Sr. Car los Pres tes – V. Exª, Sr. Se na dor Ha mil ton No gue i ra,
não foi ele i to pelo povo ca ri o ca para de fen der um tra i dor.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – O Bra sil me co nhe ce e a V. Exª. E
V. Exª tra iu o Dis tri to Fe de ral, não vo tan do pela sua au to no mia nes ta
Casa.

(Tro ca ram-se inú me ros apar tes.)

SR. PRESIDENTE – (Fa zen do soar de mo ra da men te, os tím pa nos).
Aten ção. Está com a pa la vra o Se na dor Ber nar des Fi lho. Peço 

aos Se nho res Se na do res que de i xem S. Exª con ti nu ar sua ora ção.

SR. BERNARDES FILHO – Sr. Pre si den te, an tes de pros se -
guir, devo ob ser var, res pon den do ao apar te do no bre Se na dor Car los
Pres tes ao no bre Se na dor Ha mil ton No gue i ra, que Pet kow era, na Bul -
gá ria, tão re pre sen tan te do povo como qual quer de nós, nes ta Casa.

Sr. Andra de Ra mos – Era che fe do Par ti do Cam po nês, com
101 De pu ta dos.

Sr. Car los Pres tes – Nin guém dis se o con trá rio. Por ser re pre -
sen tan te do povo não lhe era lí ci to tra ir con cre ta men te o povo.
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SR. BERNARDES FILHO – De pen de do que V. Exª en ten -
da por tra i ção.

Sr. Car los Pres tes – Todo go ver no tem o di re i to de de fen der-se,  
e é a tese que te nho aqui sus ten ta do sem pre, mas con tra fa tos.

Sr. Ivo d’Aqui no – Essa é a tese que de fen de mos.

Sr. Ca mi lo Mér cio – É o que fa ze mos aqui, pro cu ra mos de fen -
der o go ver no con tra os as sal tos co mu nis tas.

Sr. Car los Pres tes – Res ta ago ra a V. Exª apro var que cons pi -
ra mos.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª está cons pi ran do cada dia, com a
ban de i ra es tran ge i ra des fral da da no Bra sil.

Sr. Car los Pres tes – Qu e re mos fa tos. Pro vem que cons pi ra mos,
pro vem qual quer cons pi ra ção nos sa. E o Pet kow era um cons pi ra dor.

SR. BERNARDES FILHO – V. Exª não pro va a cons pi ra ção 
de Pet kow e, no en tan to, ma ta ram-no os co mu nis tas da Bul gá ria.

Sr. Car los Pres tes – Pet kow cons pi rava com di nhe i ro nor te-ame ri -
ca no. O que o mun do in te i ro as sis te, na hora em que vi ve mos, é que os
agen tes do im pe ri a lis mo são en for ca dos. No dia em que o povo toma os
po de res na mão, en for ca os tra i do res a ser vi ço do im pe ri a lis mo.

Sr. Arthur San tos – A Ale ma nha na zis ta tam bém en for ca va.

Sr. Car los Pres tes – É daí que vem o gri to, é daí que vem o pro -
tes to.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Da vi tó ria do co mu nis mo re sul ta ria o
en for ca men to do pró prio Se na dor Car los Pres tes. Os co mu nis tas rus sos 
não res pe i ta ram nem os com pa nhe i ros de Le ni ne.

SR. BERNARDES FLHO – Sr. Pre si den te, que de mo cra cia é 
essa, in sis to...

Sr. Arthur San tos – O na zis mo na Ale ma nha tam bém en for ca va
pelo cri me de idéi as.
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Sr. Fer re i ra de Sou za – To dos se di zem re pre sen tan tes do povo! 
E acu sam os par la men ta res bra si le i ros de tra i do res do povo!

SR. BERNARDES FILHO – ... e res pon da a isso o Se na dor
Car los Pres tes que viu Ge or ge Di mi troff, pro ces sa do e en car ce ra do
pelo in cên dio do Re ich stag, em 1933, ser ab sol vi do pe los Tri bu na is
na zis tas mes mo ante o cla mor do mun do, e vê, hoje, esse mes mo Di mi -
troff em pu nhar o ce tro do Go ver no búl ga ro e assas si nar Pet kow, con tra 
quem se quer a pe cha de re a ci o ná rio ele ou sou le van tar, por que Pet kow
foi, du ran te a guer ra, pri si o ne i ro dos ale mães, jo ga do em cam po de con -
cen tra ção! Esca po aos ale mães, foi ele que na sua pá tria di ri gia a Liga
Pa trió ti ca de Re sis tên cia anti-hi tle ris ta. Em lá che gan do, dis pu tou as
ele i ções e con se guiu le var ao Par la men to cem de pu ta dos do Par ti do
Agrá rio, e dar ao Par ti do Co mu nis ta o seu apo io de que ser viu para
gal gar o po der. Este apo io, que lhe va leu o po der, foi uti li za do pe los
co mu nis tas para atra i ço ar e apu nha lar.

Ago ra, Sr. Se na dor Car los Pres tes, te rei todo o pra zer em
ou vir o apar te que V. Exª in sis te em que rer dar.

Sr. Car los Pres tes – Mi nha in ten ção não é de fen der o go ver no
búl ga ro nem es tou no Se na do com esta fi na li da de.

SR. BERNARDES FILHO – E fica mu i to bem a V. Exª não
fazê-lo.

Sr. Car los Pres tes – O que con tes tei foi a afir ma ção de V. Exª
en ca ran do um fato con cre to e ge ne ra li zan do-o, para as se ve rar que os
co mu nis tas não são de mo cra tas. Há uma di fe ren ça...

SR. BER NAR DES FI LHO – Não é o que se ouve por aí.

Sr. Car los Pres tes – ... en tre li ber da de e ma ni fes ta ção de idéi as. 
E nin guém mais do que nós luta por esta com ple ta li ber da de, ten do ao 
mes mo tem po uma ati tu de fir me, de ci di da, na de fe sa dos in te res ses do 
povo con tra aque les que, pra ti ca men te, quan do pas sam do ter re no das 
idéi as para o dos fa tos con cre tos, cons pi ram para pôr aba i xo o go ver no
le gal men te cons ti tu í do, ele i to pelo povo búl ga ro. Qu an to a Pet kow ter 
par ti ci pa do da fren te na ci o nal búl ga ra, ter mes mo or ga ni za do aque la
fren te com a co o pe ra ção dos co mu nis tas, não é fato novo na his tó ria.
V. Exª sabe que a His tó ria, em épo cas se me lhan tes a esta, como, por
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exem plo, na Re vo lu ção Fran ce sa, sem pre mar chou a lar gos pas sos, e as
ca be ças dos ho mens, mu i tas ve zes, não acom pa nham a evo lu ção his tó -
ri ca. Na Re vo lu ção Fran ce sa, Dan ton, o re vo lu ci o ná rio, pas sa dos anos,
foi gui lho ti na do pelo pró prio povo fran cês, por que já es ta va fe rin do os
in te res ses da Re vo lu ção. O fato, por tan to, não é ab so lu ta men te novo na 
his tó ria.

Sr. Aloy sio de Car va lho – Na Fran ça, a si tu a ção era anor mal,
re vo lu ci o ná ria, e na Bul gá ria – V. Exª sabe – há um go ver no le gal.

Sr. Car los Pres tes – Se não hou ves se go ver no, Dan ton não te ria 
sido gui lho ti na do. Quem gui lho ti nou Dan ton, se não o Go ver no da
Fran ça?

SR. BER NAR DES FI LHO – Toda vez que há co li ga ção de
for ças de mo crá ti cas com os co mu nis tas – e como V. Exª sabe, aí está a
his tó ria re cen te para pro vá-lo – os tra i do res nun ca são os ali a dos do
Par ti do Co mu nis ta...

Sr. Car los Pres tes – Esse foi ali a do do Par ti do Co mu nis ta,
tra i do res são os que se pro vam na prá ti ca como tais. O fato é con cre to.
Como V. Exª pode dis cor dar de um  tri bu nal que jul gou, le gal men te,
pela lei do país e as sis ti do pela opi nião mun di al?

Sr. Ivo d’Aqui no – Como V. Exª dis cor da do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral?

Sr. Arthur San tos – V. Exª se re be la cons tan te men te con tra o
jul ga men to des se Tri bu nal.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Os tri bu na is só ser vem quan do de ci dem a
fa vor dos pon tos de vis ta do no bre Se na dor Car los Pres tes.

SR. BERNARDES FILHO – Per gun to a S. Exª se, no Bra sil,
o Tri bu nal de Se gu ran ça tam bém não jul ga va le gal men te. Não es tou de -
fen den do o Tri bu nal de Se gu ran ça. Vo tei con tra a sua cri a ção em 1935.

Sr. Car los Pres tes – Esse ar gu men to não está à al tu ra da in te li -
gên cia de V. Exª.

Sr. Arthur San tos – V. Exª não pode ne gar que o tri bu nal da
Bul gá ria é um tri bu nal de ex ce ção, de ju í zes adre de no me a dos para es ses 
jul ga men tos.
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Sr. Car los Pres tes – V. Exª  que é de mo cra ta não deve vir para
esta Casa de fen der o Tri bu nal de Se gu ran ça.

Sr. Arthur San tos – Pro tes to con tra a ma ne i ra pela qual  foi jul -
ga do o de mo cra ta búl ga ro, por um tri bu nal de ex ce ção de ju í zes adre de
no me a dos para esse jul ga men to.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Não de tur pe, Sr. Se na dor Car los Pres -
tes, a pa la vra “de mo cra cia”.

Sr. Ca mil o Mér cio – Orga ni za ram um tri bu nal de ex ce ção.

Sr. Car los Pres tes – É uma ex plo ra ção ra ci o na ria.

Sr. Ivo d’Aquino – Como é que V. Exª se in sur ge con tra de ci -
são do Su pre mo Tri bu nal Ele i to ral?

Sr. Car los Pres tes – Ape sar de to das es tas ex plo ra ções, o mun -
do não irá para a guer ra, por que os po vos não a que rem.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Embo ra a Rús sia a que i ra.

SR. BERNARDES FILHO – Sr. Pre si den te, per gun tei ao no -
bre Se na dor Car los Pres tes o que con si de ra tra i ção para o efe i to de jus -
ti fi car o as sas si na to de Pet kow. S. Exª de cla rou que ele foi jul ga do e
con de na do por um tri bu nal le gal. Per gun to, en tão, a S. Exª como con si -
de ra o jul ga men to do Tri bu nal de Se gu ran ça Na ci o nal? Era, bem ou
mal, um tri bu nal le gal.

Sr. Car los Pres tes – O Tri bu nal de Se gu ran ça era um tri bu nal
ile gal e eu me ad mi ro que V. Exª ve nha de fen der ago ra esse ór gão.

SR. BERNARDES FILHO – Não o de fen do, es te ja cer to. A
in trin ga de V. Exª não pega...

Sr. Car los Pres tes – Admi ra que V. Exª em 1947 de fen da a le ga -
li da de do  Tri bu nal de Se gu ran ça! É bom que a Na ção ouça.

SR. BERNARDES FILHO – Re pi to: não o de fen do.

Sr. Car los Pres tes – Essa ati tu de sig ni fi ca alta de mons tra ção
do es pí ri to de mo crá ti co do no bre co le ga. (O Sr. Pre si den te faz soar os tím -
pa nos.)
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SR. BERNARDES FILHO – É in tri ga de V. Exª que não
ad mi to.

Sr. Car los Pres tes – É V. Exª quem está fa lan do.

SR. BERNARDES FILHO – Sou e sem pre fui con tra o Tri -
bu nal de Se gu ran ça. Estou ape nas usan do o ar gu men to de V. Exª que
de cla ra ser le gal o Tri bu nal da Bul gá ria. Per gun to: na opi nião de V. Exª
o Tri bu nal de Se gu ran ça era ou não le gal?

Sr. Arthur San tos – Pro tes ta mos con tra os tri bu na is de ex ce -
ção, no Bra sil e em qual quer país. Esta a di fe ren ça. Sem pre pro tes tei; no 
Bra sil, con tra tri bu na is de ex ce ção es pe ci a is.

Sr. Car los Pres tes – O Tri bu nal de Se gu ran ça era ile gal, por que
cri a do con tra os pre ce i tos da Cons ti tu i ção.

Sr. Arthur San tos – Tão ile gal quan to esse da Bul gá ria, cons ti tu í -
do de ju í zes adre de no me a dos.

SR. BERNARDES FILHO – E o da Bul gá ria?

Sr. Car los Pres tes – É um tri bu nal le gal, ins ti tu í do pela Assem -
bléia Cons ti tu in te Búl gara.

SR. BERNARDES FILHO – Le gal co i sa ne nhu ma. Força de
Tri bu nal de Jus ti ça.

Sr. Pre si den te,  para que o Se na do e a Na ção não ali men tem
qual quer dú vi da...

Sr. Arthur San tos – O Tri bu nal de Se gu ran ça foi cri a do pelo
Po der Le gis la ti vo. Pelo ar gu men to de V. Exª, esse ór gão ti nha exis tên cia 
le gal.

Sr. Car los Pres tes – Ras gan do a Cons ti tu i ção, o que não ocor -
reu na Bul gá ria.

Sr. Ivo d’Aquino – O Tri bu nal de Se gu ran ça foi ins ti tu í do pela
Cons ti tu i ção de 1934.

SR. BERNARDES FILHO – Foi igual men te pi sa da a lei
fun da men tal búl ga ra; pas sou-se por cima dela.

Sr. Car los Pres tes – So fis ma de re a ci o ná rio.
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SR. BERNARDES FILHO – So fis ma de co mu nis ta é o de
V. Exª.

Sr. Arthur San tos – Não sou re a ci o ná rio. Na Câ ma ra, em 1935, 
vo tei con tra o Tri bu nal de Se gu ran ça e as me di das de ex ce ção. Não te -
nho, po rém, a ino cên cia de V. Exª que pro tes ta con tra os tri bu na is de ex -
ce ção bra si le i ros, mas apla u de as de ci sões dos de ou tros pa í ses. Aí é que 
está a di fe ren ça! (Apo i a dos. Pal mas.)

Sr. Car los Pres tes – V. Exª não está fa lan do a ver da de, por que o
Tri bu nal da Bul gá ria não é de ex ce ção.

Sr. Arthur San tos – É de ex ce ção. Os ju í zes fo ram no me a dos
adre de.

Sr. Fer nan des Tá vo ra – Tri bu nal de as sas si nos.

Sr. Fran cis co Gal lot ti – De as sas si nos es co lhi dos a dedo.

SR. PRESIDENTE – (Fa zen do soar os tím pa nos.) Aten ção! Está 
com a pa la vra o Se na dor Ber nar des Fi lho.

SR. BERNARDES FILHO – Sr. Pre si den te, já que o no bre
Se na dor Car los Pres tes nega as acu sa ções fe i tas ao Tri bu nal que con de -
nou Pet kow, bem como os an te ce den tes da con de na ção e tudo mais já
su fi ci en te men te es cla re ci do nes te re cin to, em tor no da Bul gá ria, vou ler
o tó pi co de um jor nal da ca pi tal, em que o as sun to é ex pos to em de ta -
lhes. Tal vez o ilus tre Se na dor Car los Pres tes, se pu des se ter al gu ma
sin ce ri da de quan do nos con tes ta, fos se ca paz de se con ven cer.

Sr. Car los Pres tes – V. Exª deve sa ber que, mu i tas ve zes, os
de ta lhes nada pro vam; há sus pe i ção, quan do a pro va é ex ces si va...

SR. BERNARDES FILHO – Nem sem pre, aí vol ta V. Exª a
so fis mar.

Sr. Car los Pres tes – … em todo caso, te rei mu i to pra zer em
co nhe cer es ses de ta lhes.

SR. BERNARDES FILHO – Ofe re ço pro vas e V. Exª se
in sur ge con tra elas. A pro va para V. Exª só tem va lor quan do apro ve i ta
ao par ti do co mu nis ta.

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 669



Sr. Car los Pres tes – Con tra opi niões, po de rei tra zer ou tras
opi niões.

SR. BERNARDES FILHO – V. Exª as tra rá opor tu na men te.

Sr. Pre si den te, co me ça o ar ti cu lis ta:

“Já te mos de mons tra do, mu i tas ve zes, que o par ti do úni co
é uma fa ta li da de do re gi me co mu nis ta, de todo re gi me to ta li -
tá rio. Par ti do quer di zer par te, por ção, cota de opi nião pú -
bli ca. De mo cra cia é plu ra li da de de par ti dos. Assim o en ten -
deu a nos sa Cons ti tu i ção de 1946, ve dan do a or ga ni za ção e o
fun ci o na men to de agre mi a ções ten den tes ao mo no pó lio da
opi nião como ins tru men to do mo no pó lio do Esta do. Ora,
num es ta do que toma con ta de tudo, a pri me i ra co i sa de que
terá que to mar con ta é da opi nião pú bli ca. Um par ti do co mu -
nis ta só to le ra os ou tros par ti dos en quan to não pu der de vo -
rá-los, para em pre en der sem con tras te a trans for ma ção so ci al
e a cri a ção dos pa ra í sos ar ti fi ci a is so nha dos pelo mes si a nis mo 
mar xis ta. Vimo-lo na Rús sia So vié ti ca, e es ta mos as sis tin do
ago ra à ex pe riên cia do fe nô me no in ani ma no bi le, nas cha ma das
na ções sa té li tes do co los so mos co vi ta. O úl ti mo exem plo é o
da Bul gá ria. Os co mu nis tas ali a ram-se ali com os par ti dos
de mo crá ti cos para a con quis ta do po der.”

Sr. Car los Pres tes – Essa é a lin gua gem fas cis ta de A No i te. Foi
o ar ti go pu bli ca do por esse jor nal?

SR. BERNARDES FILHO – É de A No i te – diz V. Exª mu i -
to bem.

Sr. Car los Pres tes – A No i te usa, sem pre, lin gua gem ni ti da men te 
fas cis ta.

Sr. Andra de Ra mos – Tudo que não é co mu nis ta, para o Sr.
Se na dor Car los Pres tes, é fas cis ta.

SR. BERNARDES FILHO – Na opi nião do no bre Se na dor
pode ser lin gua gem fas cis ta, mas S. Exª con tes ta rá os fa tos aqui enu me ra dos?

Sr. Car los Pres tes – Por en quan to são ape nas pa la vras, opi niões.
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SR. BERNARDES FILHO – Mu i to pro fun das e exa tas,
me re cen do, por isso mes mo, a me di ta ção de to dos os bra si le i ros.

Sr. Car los Pres tes – É de ad mi rar que o no bre ora dor, um
de mo cra ta, leia jor na is fas cis tas e con si de re cer tas as suas opi niões.

SR. BERNARDES FILHO – Sou de mo cra ta – te nho dado
pro vas dis so; sou so bre tu do an ti co mu nis ta.

Sr. Car los Pres tes – Esse jor nal é fas cis ta as sim como o au tor
do ar ti go.

SR. BERNARDES FILHO – O jor nal po de rá sê-lo. Mas o
que aqui se lê nada tem de fas cis ta. V. Exª con ti nua com a idéia de que
quem não é co mu nis ta é re a ci o ná rio.

Sr. Car los Pres tes – São, sim ples men te, in sul tos e ca lú ni as ao
Par ti do Co mu nis ta. Go eb bels já mor reu, Sr. Se na dor! É de ad mi rar que
V. Exª re pi ta, da tri bu na do Se na do, as ex pres sões do Mi nis tro da Pro -
pa gan da do Ter ce i ro Re ich.

SR. BERNARDES FILHO – E V. Exª não faz ou tra co i sa
se não re pe tir as pa la vras de Sta lin.

Sr. Ivo d’Aquino – Co pia-lhe a téc ni ca.

Sr. Car los Pres tes – Sta lin foi vi to ri o so, en quan to Hi tler e
Go eb bels fo ram es ma ga dos pela opi nião pú bli ca do mun do in te i ro.

Sr. Andra de Ra mos – Sta lin foi vi to ri o so gra ças ao au xí lio
nor te-ame ri ca no.

SR. BERNARDES FILHO – Sr. Se na dor Car los Pres tes,
V. Exª sabe que sou tão Se na dor quan to V. Exª. 

Sr. Car los Pres tes – Nin guém o re co nhe ce mais do que eu.

SR. BERNARDES FILHO – Se ve ri fi car mos bem, não sei
qual de nós dois ob te ve o ma i or nú me ro de vo tos, se eu pelo meu Esta do,
ou V. Exª, como re pre sen tan te do Dis tri to Fe de ral. Há de con vir que
re pre sen to uma par te subs tan ci al da opi nião do meu Esta do.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Do Bra sil.

Sr. Atti lio Vi vac qua – De todo o Bra sil.
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Sr. Andra de Ra mos – Apo i a do.

Sr. Car los Pres tes – So mos igual men te se na do res. V. Exª tem o
di re i to de emi tir sua opi nião.

SR. BERNARDES FILHO – Faço ques tão de in sis tir em di -
zer a V. Exª que não es con do mi nha po si ção de an ti co mu nis ta.

Sr. Car los Pres tes – Res pe i to a opi nião de V. Exª.

SR. BERNARDES FILHO – Re pre sen to um Esta do, Sr. Se -
na dor, onde com pa re cen do um mi lhão e cem mil ele i to res às ur nas, o
Par ti do Co mu nis ta não lo grou nem vin te e sete mil vo tos. Sa i ba, por tan -
to, V. Exª que me as sis te o di re i to de emi tir opi nião, que é a opi nião
cris tã do meu Esta do.

Srs. Atti lio Vi vac qua e Ha mil ton No gue i ra –  É a do Bra sil.

Sr. Car los Pres tes – V. Exª tem o di re i to de emi tir sua opi nião.

SR. BERNARDES FILHO – (Len do:)

“Entre es ses par ti dos fi gu ra va o Agrá rio (de tra di ções
an ti gas e res pe i tá ve is e de es tru tu ras e cre den ci a is de mo crá ti cas
de pri me i ra or dem. A luta con tra Hi tler le vou os agrá ri os a
par ti ci pa rem na ‘Fren te Pa trió ti ca’ da Bul gá ria, de par ce ria
com os so ci a lis tas, os co mu nis tas  e o Zve no.

Assi na do o ar mis tí cio en tre a Bul gá ria e os ali a dos, in -
clu si ve a Rús sia, os agrá ri os co la bo ra ram no go ver no de pre -
do mi nân cia co mu nis ta, mas aca ba ram por se de mi tir, jun ta -
men te com um mi nis tro so ci a lis ta e ou tro in de pen den te, em
vis ta do ca rá ter di ta to ri al do Exe cu ti vo ver me lho. Ou cum -
pri am ce ga men te as de ci sões to ma das pelo go ver no, to das
obe di en tes a Mos cou, ou so bra vam. So bra ram! O gru po mais
for te, que as sim vol ta va à opo si ção, opo si ção an ti co mu nis ta,
como es ti ve ra na opo si ção an ti fas cis ta, era o do par ti do agrá rio,
e o seu me lhor ho mem, o de ma i or pres tí gio e pug na ci da de,
era Pet kow. Ape sar da tre men da opres são exer ci ta da por Di -
mi trov, che fe do go ver no Búl ga ro, Pet kow não só se ele geu
de pu ta do, como foi es co lhi do pre si den te da Assem bléia
Cons ti tu in te em agos to de 1945, e aca bou por pro mo ver 
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uma co a li zão de mo crá ti ca de mais de 100 de pu ta dos, sob sua
co ra jo sa di re ção.

Sa be is qual foi a res pos ta dos de mo cra tas co mu nis tas de 
Di mi trov? Aque la es po li a ção dos man da tos dos de pu ta dos
agrá ri os, in clu si ve o de Pet kow, le va da a efe i to em 5 de ju nho 
pas sa do.”
Sr. Fer re i ra de Sou za –  Aqui lo de que se que i xam, ago ra, os

co mu nis tas.

SR. BERNARDES FILHO – Exa ta men te, aqui lo de que ago ra 
se que i xam.

(Len do:)

“Sa be is em quan to tem po se efe ti vou a for ça da ‘re nún -
cia’ des ses con gres sis tas? Em 8 ho ras! Mas, numa de mo cra cia
ver me lha, po lí ti co opo si ci o nis ta não per de so men te o man da to,
para ir fa zer opo si ção nas es qui nas. Per de tam bém a vida.
Con tra Pet kow foi ins ta u ra da uma far sa pro ces su al, de que
re sul tou seu en for ca men to ontem, por via de uma con de na -
ção que está re vol tan do a cons ciên cia mun di al. Vá ri os par la -
men ta res bri tâ ni cos já cris ma ram o jul ga men to de Pet kow
de ‘as sas sí nio ju di ciá rio’.”
Sr. Pre si den te, para es ta be le cer o con tras te e sem pre ten der 

fa zer a de fe sa do re gi me na zis ta – como pode que rer in si nu ar o Se na -
dor Pres tes –, a ver da de é que, quan do o mun do se le van tou con tra a 
con de na ção de Pet kow, so bra va ver go nha ao tri bu nal na zis ta para
ab sol vê-lo, como ab sol veu.

Sr. Car los Pres tes – Há di fe ren ça en tre os go ver nos que po -
dem en for car seus ad ver sá ri os e os go ver nos na zis tas, os qua is, sen do
fra cos, apa ren te men te se mos tram for tes.

Sr. Ca mi lo Mér cio –  Qu a is são os ad ver sá ri os?

Sr. Ha mil ton No gue i ra – To dos os con trá ri os ao par ti do úni co.

Sr. Car los Pres tes – Mas não po dem se sub me ter à opi nião in -
ter na ci o nal. Foi o que teve que fa zer Hi tler, ce den do na ques tão de
li mi tes.
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SR. BERNARDES FILHO – V. Exª pres ta ria gran de ser vi ço
a si pró prio e a to dos nós se de fi nis se a pa la vra tra i ção. Pois ve ri fi co que
para V. Exª ela tem con ce i to di fe ren te do meu.

Sr. Car los Pres tes –  Com pre en do o de se jo de V. Exª len do esse 
ar ti go da tri bu na do Se na do: quer in si nu ar que, ao in vés da cas sa ção dos 
man da tos dos re pre sen tan tes co mu nis tas, é ne ces sá rio ex tin guir, fi si ca -
men te, os co mu nis tas. E isso não me as sus ta.

SR. BERNARDES FILHO – V. Exª está mu i to en ga na do;
co nhe ce-me mu i to bem.

Sr. Car los Pres tes – Pas sei nove anos nas mãos da re a ção.
Enquan to es ti ver vivo, Sr. Se na dor, lu ta rei pe las mi nhas idéi as, de fen de -
rei o in te res se do povo.

SR. BERNARDES FILHO – É um di re i to que as sis te a V.
Exª.

Sr. Car los Pres tes –  A in si nu a ção não me ate mo ri za. V. Exª
está equi vo ca do se pen sa que me in ti mi do. Isso po de rá ser vir para os
Lyras e os Alci os Sou tos; a mim não me ame dron ta.

SR. BERNARDES FILHO – Estou à es pe ra de que o no -
bre co le ga con clua, para que eu pos sa pros se guir.

Sr. Ca mi lo Mér cio – O ma i or pe ri go para o no bre Se na dor Car -
los Pres tes se ria a vi tó ria do co mu nis mo; não será o da de mo cra cia.

Sr. Car los Pres tes – É a in si nu a ção cla ra de um de mo cra ta...

Sr. Ca mi lo Mér cio – O Par ti do Co mu nis ta tem de vo ra do os
pró pri os fi lhos.

SR. BERNARDES FILHO – Sr. Se na dor Car los Pres tes vo -
lu me de voz e so cos na ban ca da não são ar gu men tos con ve ni en tes para
mim.

Sr. Car los Pres tes – Ve ja mos qual o ar gu men to de V. Exª. Se
de se ja o es ma ga men to do co mu nis mo, não te nho medo, Sr. Se na dor...

Sr. Ca mil lo Mér cio – V. Exª deve te mer mais a vi tó ria dos co -
mu nis tas.
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SR. BERNARDES FILHO – Não acre di te V. Exª que eu es -
te ja fazen do  qual quer in si nu a ção; não te nho ne ces si da de dis so.

Sr. Arthur San tos – Não é pri vi lé gio do Se na dor Car los Pres tes 
não ter medo, pois tam bém não o te mos. A ver da de é que de fen de mos
as tra di ções li be ra is do Bra sil.

SR. BERNARDES FILHO – Digo o que pen so, aqui e onde
for pre ci so. S. Exª me co nhe ce mu i to bem e sabe que não faço uso de
in si nu a ções para di zer o que pen so.

Sr. Car los Pres tes – V. Exas de fen dam a re a ção. Pro cu rem jus ti -
fi ca ti va para ca pi tu lar di an te da re a ção e vo tar a fa vor dela. Qu e rem a
ca pi tu la ção? Ca pi tu lem, Se nho res!...

Sr. Aloy sio de Car va lho – Não apo i a do. V. Exª está des vir tu an -
do o de ba te.

SR. BERNARDES FILHO – Espe re V. Exª e verá quan to
está sen do in jus to para com seus co le gas.

Sr. Car los Pres tes – O povo bra si le i ro sa be rá jul gar.
(O Sr. Pre si den te faz soar os tím pa nos.)

SR. BERNARDES FILHO – V. Exª co nhe ce rá os vo tos que
aqui fo rem da dos con tra a cas sa ção dos man da tos dos re pre sen tan tes
co mu nis tas. Não su po nha V. Exª que pos sam ser por so li da ri e da de ao
Par ti do Co mu nis ta, por que o se rão ex clu si va men te pelo res pe i to à de -
mo cra cia. (Pal mas no re cin to.)

Sr. Car los Pres tes – É nos so de ver de fen der a Cons ti tu i ção.

Sr. Fer re i ra de Sou za – So bre tu do quan do be ne fi cia...

Sr. Fran cis co Gal lot ti – So bre tu do, não, so men te.

Sr. Aloy sio de Car va lho – S. Exª não a de fen de me lhor do que nós.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Mu i to bem!

SR. BERNARDES FILHO – Per mi tam-me os no bres co le -
gas con clu ir a le i tu ra.

Sr. Arthur San tos – Pro tes ta mos con tra os pro ces sos vi o len tos, 
como o de que lan çou mão na Bul gá ria um tri bu nal de ex ce ção, con de -
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nan do, numa far sa, num jul ga men to de mis ti fi ca ção, um ad ver sá rio po lí -
ti co. O mes mo prin cí pio de fen de mos no Bra sil, como de mo cra tas, co e -
ren tes com  as mes mas idéi as e os pro ces sos de jul ga men to do re gi me
de mo crá ti co, no País e fora dele. V. Exª tem de fen di do – o que es tra -
nho – tese em ab so lu ta opo si ção ao caso búl ga ro. Fez uma sé rie de dis -
cur sos, de fen den do a le ga li da de dos jul ga men tos, pro tes tan do con tra os
tri bu na is de ex ce ção, sus ten tan do a in vi o la bi li da de dos man da tos; no
to can te do caso búl ga ro, fez tá bua rasa apla u din do um jul ga men to
bár ba ro.

SR. BERNARDES FILHO – A faca co mu nis ta tem sem pre
dois gu mes.

Sr. Ca mi lo Mércio – O co mu nis mo vai além da cas sa ção dos
man da tos; atin ge a mor te.

Sr. Fran cis co Gal lot ti – Vai à ex tin ção da vida.

Sr. Ca mi lo Mér cio – O co mu nis mo é dou tri na una. Não há
co mu nis mo bra si le i ro, nem rus so. É um só.

Sr. Car los Pres tes – A res pe i to da le ga li da de do jul ga men to de
Pet kow, te nho ou vi do so men te pa la vras. Espe ro fa tos, pro vas.

Sr. Arthur San tos – São es sas as pa la vras da im pren sa mun di al.

Sr. Andra de Ra mos – É o pro tes to da cons ciên cia uni ver sal.

SR. BERNARDES FILHO – Vou con ti nu ar a le i tu ra.
“Onze in ter ven ções do go ver no tra ba lhis ta in glês...”

Sr. Car los Pres tes – Nes se ar ti go não há pro va de que o Tri bu -
nal foi ile gal, de que o jul ga men to foi se cre to, de que hou ve in jus ti ça.
Re pi to: até ago ra, só ouvi pa la vras. Se V. Exas ofe re ce rem pro vas nes se
sen ti do...

SR. BERNARDES FILHO – No ar ti go que es tou len do há o 
pro tes to de inú me ras na ções...

Sr. Car los Pres tes – Pro tes to po lí ti co, por que ali men ta vam a re a -
ção e fi nan ci a vam Pet kow, para tra ir o povo búl ga ro.

SR. BERNARDES FILHO – São pro tes tos de po vos ci vi li za -
dos con tra o pro ces so de Pet kow.
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Pros si go na le i tu ra:
“Onze in ter ven ções do go ver no tra ba lhis tas in glês, ape -

los dos ame ri ca nos, dos po vos es can di na vos, dos ho lan de ses,
dos su í ços, dos bel gas, de nada va le ram para sal var o lí der de -
mo crá ti co.

E o pre si den te do Con se lho, o che fe do go ver no res -
pon sá vel por ta ma nho cri me é (ó iro nia, ó ad ver tên cia da
Pro vi dên cia Di vi na) aque le mes mo Di mi trof ar ran ca do por
um cla mor mun di al às gar ras do ca po ra lis mo na zis ta em
1933, quan do pe ran te um ou tro tri bu nal de ex ce ção ins ta -
lado em Le ip zig com pa re cia sob as acu sa ções de Ge o ring de 
ha ver par ti ci pa do no in cên dio do Re ich stag. Di mi trof foi
agen te rus so na Ale ma nha e nou tros pa í ses da Eu ro pa – e a
acu sa ção prin ci pal; aliás des men ti da pela bela vida pre gres sa
de Pet kow e frus tra da no cur so do pro ces so por fal ta de
pro vas e de “con fis sões” – pas mai! Foi a de Pet kow es tar
agin do a ser vi ço de po tên cia es tran ge i ra. Nin guém ig no ra
que Di mi trof é um fan to che nas mãos de Mos cou, como o
Ma re chal Tito ou mais. So li ci ta do a in ter vir no caso, o go ver -
no so vié ti co res pon deu nada po der fa zer, por se tra tar de
ma té ria de or dem in ter na da Bul gá ria! Olhai só este aca ta -
men to dos co mu nis tas à so be ra nia do seus sa té li tes!

Cla ro que toda esta tra gi co mé dia re vol tou a opi nião
mun di al. ‘Ver da de i ro cri me’ – cla ma o Time de Lon dres.
‘Ca so de rup tu ra de re la ções com a Bul gá ria’ – ad ver te o
York shi re Post. O News Chro ni cle re lem bra que o pai e dois ir -
mãos de Pet kow, fo ram tru ci da dos pe los na zis ta e que ele
pró prio es te ve em cam pos de con cen tra ção ale mães. Um
por ta-voz do Fo re ing Offi ce de cla rou à im pren sa: ‘É um
cri me con tra a ci vi li za ção eu ro péia e a li ber da de de pen sa -
men to’.

‘Ato sel va gem’ – qua li fi ca a sen ten ça o New York Ti mes, e 
acres cen ta que ‘um he rói e um pa tri o ta su biu ao ca da fal so, ca u -
san do o seu en for ca men to um sen ti men to de hor ror e in dig -
na ção em todo o mun do li vre’. O go ver no in glês e o ‘Par ti do
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So ci a lis ta Fran cês es tão re di gin do pro tes tos a se rem en vi a dos
ao go ver no tí te res de So fia. Tam bém no Bra sil já se pre pa ram 
nu me ro sos pro tes tos, na es te i ra do que on tem se le van tou na
Câ ma ra de Ve re a do res do Dis tri to Fe de ral. A onda de cri mes
co me ti dos pe los co mu nis tas para es tran gu lar a de mo cra cia e
o na ci o na lis mo na Po lô nia, na Fin lân dia, na Gré cia, na Rumâ -
nia e nos ou tros pa í ses do cen tro da Eu ro pa co me ça a le van -
tar o mun do con tra a Fo i ce e o Mar te lo, como er gueu con tra
a Cruz Ga ma da.”

Fo ram es tas, Sr. Pre si den te, as pa la vras de pro tes to que
pre ten dia pro nun ci ar con tra o as sas si na to de Pet kow. Que o Bra sil
apro ve i te a li ção! (Mu i to bem! Mu i to bem! Pal mas. O ora dor é mu i to cum pri -
men ta do. )

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Sr. Pre si den te, a União
De mo crá ti ca Na ci o nal faz suas as pa la vras pro nun ci a das nes ta Casa
pelo no bre Se na dor Ber nar des Fi lho.

Há pou co mais de um ano, Sr. Pre si den te, na Assem bléia
Na ci o nal Cons ti tu in te, as si nei, ao lado de ou tros cons ti tu in tes, um
pro tes to con tra o fu zi la men to de três mu lhe res re pu bli ca nas es pa nho -
las, três co mu nis tas.

No mes mo mês, em um Con gres so na A.B.I., pro mo vi do pela
Asso ci a ção de Au xí li os aos Re fu gi a dos Espa nhóis, com re pre sen tan tes de 
to dos os par ti dos, en tre os qua is es ta va pre sen te o no bre Se na dor Car los
Pres tes, tam bém fiz um dis cur so pro tes tan do con tra o fu zi la men to des sas 
três co mu nis tas con si de ra das tra i do ras do go ver no es pa nhol.

Sr. Car los Pres tes – V. Exª per mi te um apar te? (Assen ti men to do 
Ora dor.) V. Exª há de con cor dar co mi go em que o caso es pa nhol e o
búl ga ro são di a me tral men te di fe ren tes.

Sr. Fer re i ra de Sou za – São di fe ren tes. Ape nas na Espa nha só
há par ti dos con trá ri os aos co mu nis tas.

Sr. Car los Pres tes – Na Espa nha, Fran co foi ao po der pe las ar -
mas dos na zis tas, com o apo io de Hi tler, ao pas so que, na Bul gá ria, Di -
mi trof foi ao go ver no pelo su frá gio li vre dos seus con ci da dãos.

Sr. Arthur San tos – E Pet kow foi ele i to pe los mes mos su frá gi os.
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Sr. Car los Pres tes – São re gi mes di a me tral men te opos tos. V. Exª
com pre en de que a Bul gá ria vive em um re gi me cons ti tu ci o nal e a Espa -
nha em um re gi me fas cis ta.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – O ar gu men to é con tra
V. Exª. Se em um go ver no cons ti tu ci o nal se co me te uma ig no ní mia des -
ta or dem, por con se qüên cia...

Sr. Car los Pres tes – Os re gi mes são com ple ta men te di fe ren tes.
Não é pos sí vel com pa rar coisas de si gua is. De um lado há pa tri o tas lu -
tan do pela de mo cra cia, con tra o go ver no na zis ta; de ou tro, um tra i dor
do par ti do fi nan ci a do pelo im pe ri a lis mo a lu tar con tra o go ver no.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Peço li cen ça a V. Exª para
con ti nu ar o meu dis cur so.

Sr. Car los Pres tes – Pedi li cen ça a V. Exª para o apar te.
Te rei o cu i da do de não o in ter rom per no va men te.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Den tro de pou cos dias,
na tu ral men te V. Exª vai pe dir que se con sig ne em ata um voto pela pas -
sa gem da data da gran de re vo lu ção rus sa e nes sa oca sião terá opor tu ni -
da de de re pe tir a subs tân cia dos vin te dis cur sos pro nun ci a dos nes ta
Casa.

Sr. Pre si den te, as sim como pro tes ta mos con tra a vi o lên cia de
um go ver no fas cis ta, como é o de Fran co – go ver no to ta li tá rio –, com a 
mes ma co e rên cia das men ta li da des de mo crá ti cas, la vra mos nos so pro -
tes to con tra o as sas sí nio po lí ti co do lí der de um par ti do, cujo úni co cri -
me foi de fen der sua pá tria do im pe ri a lis mo so vié ti co. (Mu i to bem.)

Sr. Arthur San tos – E com as sen to no Par la men to búl ga ro.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Aqui es tou tran qüi la men -
te. To dos co nhe cem mi nhas ati tu des. Mi nha po si ção em face do co mu -
nis mo e do seu par ti do ja ma is va ri ou, nem va ri a rá, por que quem acre di -
ta na de mo cra cia e nela tem fé sem pre pre ga rá a de mo cra cia. E é por
isso que nós, os ho mens que acre di ta mos na li ber da de, na va ri a bi li da de
de par ti dos e na inte ra ção da idéi as para for mar as ci vi li za ções, ho -
mens que con fi a mos no tem po, so bre tu do na ação da Pro vi dên cia Di vi -
na so bre os acon te ci men tos hu ma nos...
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Sr. Fran cis co Gal lot ti – Mu i to bem.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – ...ja ma is po de ría mos pac -
tu ar com re gi mes de for ça e de vi o lên cia.

No ar dor dos de ba tes, o no bre Se na dor Car los Pres tes pro -
nun ci ou cer tas ex pres sões, que não le va re mos, ab so lu ta men te, em con ta 
e das qua is não guar da re mos res sen ti men tos, por que fo ram di tas no
ca lor da pa i xão. Entre tan to, para uso ex ter no, para uso da pro pa gan da
co mu nis ta e dos jor na is de ma gó gi cos são es sas ex pres sões que vão fi car
em ne grito, e é con tra elas que que re mos pro tes tar.

Sr. Ber nar des Fi lho – So bre tu do con tra as in si nu a ções.

Sr. Car los Pres tes – Como fo ram mu i to cla ras.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Prin ci pal men te con tra as
in si nu a ções.

So mos sem pre cha ma dos de fas cis tas. Qu an do a União De -
mo crá ti ca Na ci o nal, pela voz de seu emi nen te Pre si den te, o Sr. Se na dor
José Amé ri co, pro pôs a união na ci o nal em tor no dos gran des pro ble mas 
na ci o na is, o Par ti do Co mu nis ta fez uma cam pa nha con tra nós e vem se
ba ten do pela re nún cia do Pre si den te da Re pú bli ca.

Sr. Car los Pres tes – Tí nha mos esse di re i to. Qu al quer par ti do
tem esse di re i to.

Sr. Ca mi lo Mércio – É um di re i to nas de mo cra ci as, mas não na
Rús sia, nem na Bul gá ria.

Sr. Car los Pres tes – A nos sa Cons ti tu i ção dá esse di re i to.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – E em se gui da di zia que de -
ve ría mos re sis tir, não tran si gir para evi tar a cas sa ção dos man da tos. No
en tan to, o que ve mos to dos os dias é o Par ti do Co mu nis ta fa zer ne -
go ci a tas po lí ti cas, a fim de in clu ir seus ele men tos na cha pa de to dos os
par ti dos.

Onde está essa co e rên cia, onde está a sin ce ri da de de mo crá ti ca?

Sr. José Amé ri co – Em se gui da, pro pôs tam bém a união na ci o -
nal, in cor po ran do na mais fla gran te e gros se i ra das con tra di ções.
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Sr. Car los Pres tes – V. Exª está equi vo ca do. O Par ti do Co mu -
nis ta não faz ne go ci a ta. Pro tes to con tra esse ter mo. Se V. Exª faz ne -
go ci a ta eu não o faço.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – V. Exª sabe que, em Nova
Igua çu, na cha pa de 17 ve re a do res, há 7 can di da tos co mu nis tas; e em
Ni ló po lis, na cha pa de 13 ve re a do res, 6 são co mu nis tas?

Ora, Sr. Pre si den te, onde está essa co e rên cia, onde está essa
in tran si gên cia, se de hora em hora, de ins tan te em ins tan te, fa zem qual -
quer ne gó cio, es ta be le cem acor dos, con tan to que se con si ga a per ma -
nên cia do Par ti do Co mu nis ta?

So mos pela exis tên cia do Par ti do Co mu nis ta, não po rém por -
que te nha mos amor ao co mu nis mo, que é a mais mons tru o sa he re sia
que já exis tiu em to dos os tem pos. (Mu i to bem.) Entre tan to, se o co mu -
nis mo é uma he re sia mons tru o sa, mu i tos dos seus ob je ti vos, jus ta men te
aque les mais ime di a tos, con si de ra dos como per ti nen tes ao co mu nis mo,
na re a li da de não o são. Qu an do va mos con tra o ca pi ta lis mo, não so mos
co mu nis tas, mas cris tãos, e es ta mos apo i a dos nas ad mi rá ve is Encí cli cas
de Leão XIII e Pio XI, quan do con de nam o ca pi ta lis mo.

E o pa dre Le bret, quan do aqui es te ve, pro nun ci ou es tas ma -
ra vi lho sas pa la vras: “Nós, que não po de mos com ba ter o co mu nis mo,
apo i a dos no ca pi ta lis mo, não po de mos, tam bém, com ba ter o ca pi ta lis -
mo, apo i a dos no co mu nis mo. Te mos é que de fen der os gran des prin cí -
pi os de jus ti ça so ci al. Te mos que de fen der a dig ni da de da pes soa hu ma -
na, os di re i tos mais le gí ti mos do ho mem.”

E foi nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, que tive oca sião de pro -
nun ci ar um dis cur so que foi mu i to mal-in ter pre ta do, mas do qual não
tiro uma só li nha, dis cur so pro nun ci a do na oca sião em que o no bre Se -
na dor Car los Pres tes fez afir ma ti vas que fo ram to ma das num sen ti do
bem di fe ren te.

Qu e ro con fir mar, ago ra, aqui lo que dis se na Assem bléia Na ci o -
nal Cons ti tu in te. Não acre di to, até hoje, que as pa la vras do no bre Se na dor 
Car los Pres tes te nham o sen ti do que lhes foi atri bu í do.

Isso não quer di zer, po rém, que ad mi ta, como não ad mi to,
um só pos tu la do co mu nis ta, pois to dos bem sa bem que sou cris tão mi li -
tan te e que en ca ro o co mu nis mo como dou tri na que bus ca fun da men to
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no ma te ri a lis mo his tó ri co que nega Deus, que nega Cris to, que nega a
ação da Pro vi dên cia so bre os acon te ci men tos hu ma nos.

Sr. Pre si den te, por es tra nha co in ci dên cia, re ce bi, dias atrás,
este ad mi rá vel jor nal fran cês Tèmo ig na ge Chrèti en, que re la ta o acon te ci do
a R. P. Ri quet, um dos gran des pre ga do res fran ce ses, caso esse idên ti co
ao que se deu co mi go no ano pró xi mo pas sa do.

Esse sa cer do te, que pre ga em um dos ma i o res tem plos de
cris tan da de – em No tre Dame de Pa ris –, es co lheu para tema de suas
con fe rên ci as o di nhe i ro: esse eter no di vi sor dos ho mens...

E, fa lan do so bre di nhe i ro, fa lan do so bre o pro gra ma atu al da
Fran ça e do mun do, fez uma tre men da acu sa ção ao ca pi ta lis mo.

E o que acon te ceu, meus Se nho res?
Esse ho mem foi cha ma do de co mu nis ta pe los re a ci o ná ri os, e

os co mu nis tas, em pre gan do a sua tá ti ca, re pe ti am: “Há um pa dre co mu -
nis ta na Igre ja de No tre Dame.”

E o pa dre R. P. Ri quet faz sua de fe sa nes te ar ti go, que já foi
tra du zi do por um jor nal des ta ca pi tal e do qual pre ten do ler um tre cho.

Estou ven do, da qui, esse ho mem a re ce ber te le fo ne mas diá ri os
de to das as pro ce dên ci as, to das elas in sul tu o sas.

Por se ata car o pró xi mo, se é cha ma do de co mu nis ta; por se
ata car o co mu nis mo, se é cha ma do de fas cis ta...

Sr. Arthur San tos – E ago ra que de fen de mos a in vi o la bi li da de
dos man da tos, so mos cha ma dos de co mu nis tas! O Sr. Se na dor Car los
Pres tes nos aco i ma de re a ci o ná ri os, de in flu en ci a dos pelo im pe ri a lis mo
nor te-ame ri ca no!

Sr. Fer re i ra de Sou za – Ser co mu nis ta é mu i to mais pe ri go so.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – E o co mu nis ta tem os
mes mos re cur sos, o mes mo di nhe i ro, a mes ma im pren sa.

Não va mos en trar, po rém, nes se ter re no, que re pu to pe ri go so. 
Fi que mos no pla no de di fe ren ci a ção da de mo cra cia cris tã, que pro cu ra
re a li zar o bem co mum, dos re gi mes to ta li tá ri os, dos re gi mes de for ça,
que de vem ser afas ta dos de vez da su per fí cie da ter ra.

O pa dre R. P. Ri quet, na de fe sa de suas ati tu des, pro nun ci ou
ad mi rá vel con fe rên cia, da qual vou ler o se guin te tre cho:
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“O que faz com que os ver da de i ros cris tãos fi quem
re ce o sos em face dos par ti dos mar xis tas não é nem o amor
ao di nhe i ro, nem a von ta de de sal va guar dar os pro ven tos eco -
nô mi cos.

Com toda a fran que za e le al da de, re co nhe ce mos e
afir ma mos a pri ma zia do tra ba lho na eco no mia; po rém, a
ne ces si da de do es pí ri to co mu ni tá rio que trans for ma a em -
pre sa em as so ci a ção fra ter nal de tra ba lha do res li vres da
ex plo ra ção ca pi ta lis ta, a su bor di na ção dos in te res ses in di -
vi du a lis tas ao bem co mum do con jun to pro fis si o nal, na ci -
o nal e hu ma no, ao mes mo tem po que a su bor di na ção de
toda a or ga ni za ção eco nô mi ca e po lí ti ca à pro mo ção, à ex -
pan são da pes soa hu ma na em cada ho mem. Mas não po -
de mos nos re sig nar à ins ta u ra ção – pe los mé to dos da vi o -
lên cia e da di ta du ra re no va do ra do fas cis mo e da Ges ta po
– de uma or dem so ci al em que o ho mem ver-se-ia es cra vi -
za do, de cor po e alma, à pro du ção so ci a li za da e ra ci o na li -
za da de bens ma te ri a is, sem ou tra pers pec ti va que a de
con su mir a par te que uma di vi são igual men te so ci a li za da
lhe atri bu i rá. Uma or dem so ci al de onde será ex clu í da a fé 
em Deus, a es pe ran ça de uma vida su pe ri or às con tin gên -
ci as des te mun do e o amor, do Cris to, de to dos os ho -
mens, nos sos ir mãos.”

Sr. Pre si den te, quem co lo ca Cris to no cen tro de uma ci vi li za -
ção, quem si tua o amor en tre os ho mens, quem re pu dia o ódio, a for ça e 
a vi o lên cia, não pode ca lar-se di an te do mon tru o so cri me a que as sis ti -
mos nes te mo men to. (Mu i to bem! Mu i to bem! Pal mas.)

Sr. Ivo d’aquino – Sr. Pre si den te, é es cu sa do di zer que tem meu 
apo io, fra se por fra se e pon to por pon to, as con si de ra ções que aca bam
de ser fe i tas nes ta Casa pe los no bres Se na do res Ber nar des Fi lho e Ha -
mil ton No gue i ra, a res pe i to do as sas sí nio po lí ti co pra ti ca do con tra o lí -
der de mo crá ti co búl ga ro, Ni cho las Pet kow.

Sr. Vic to ri no Fre i re – Pra ti ca do pela “de mo cra cia” rus sa, pode
di zer V. Exª.
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SR. IVO D’AQUINO  – Mi nhas pa la vras de so li da ri e da de e a 
de meu Par ti do, mas de ma ne i ra ne nhu ma ad mi ra ção ou es pan to pelo
fato que ocor reu na Bul gá ria...

Sr. Ca mi lo Mércio  – Nin guém pode ad mi rar-se.
SR. IVO D’AQUINO – ...por que ou tro não tem sido o pro -

ce di men to dos par ti dos bol che vis tas em to dos os pa í ses, a co me çar pela 
Rús sia, onde vin gou o do mí nio po lí ti co.

To dos sa bem que os Par ti dos Co mu nis tas se di ri gem em
vôo cego, go ver na dos pelo rá dio-go nô me tro ins ta la do nas ter ras do
Krem lin.

Sr. Fran cis co Gal lot ti  – Mu i to bem.

SR. IVO D’AQUINO – Nin guém ig no ra que aque les que se
pro cla mam che fes dos Par ti dos Co mu nis tas nos di fe ren tes pa í ses, fora
da Rús sia, nada mais são que os sú cu bos ins pi ra dos pelo es pí ri to ver me -
lho que re si de nas ade gas po lí ti cas do par ti do onde o Se nhor Jo seph
Sta lin do mi na to das as Rús si as.

Sr. Ca mi lo Mércio – Mu i to bem.

Sr. Fran cis co Gal lot ti – Per fe i to.

Sr. Andra de Ra mos – Há 24 anos.

SR. IVO D’AQUINO – O que de se jo acen tu ar, Sr. Pre si den te, 
é que em con tras te com as pa la vras aqui pro nun ci a das pelo re pre sen tan te
do ex tin to Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, o que se de duz é sua per ma nen te 
con tra di ção con si go mes mo. Por que, to das as ve zes que qual quer tri bu nal 
se ma ni fes ta con tra as idéi as ins pi ra das pela Rús sia So vié ti ca, esse tri bu nal 
não é mais do que um ór gão fas cis ta. To dos aque les que dis cor dam do
pen sa men to con cen tra dos nos com pri mi dos po lí ti cos dis tri bu í dos pelo
Krem lin, nada mais são do que fas cis tas ou na zis tas.To dos os co mu nis tas, 
no mun do in te i ro, fa lam o mes mo jar gão, como sem pre o fi ze ram os na -
zis tas e fas cis tas. Já Mac Iver, um dos ma i o res es cri to res po lí ti cos nor -
te-ame ri ca nos, dis se, com jus ta ra zão, que o fas cis mo gera o co mu nis mo,
as sim como o co mu nis mo gera o fas cis mo. (Mu i to bem.)

SR. PRESIDENTE  (Faz soar os tím pa nos.) – Peço li cen ça para 
ob ser var ao no bre Se na dor que o ex pe di en te está fin do.
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SR. HAMILTON NOGUEIRA (Pela or dem.) – Sr. Pre si den -
te, so li ci to de V. Exª con sul te a Casa so bre se con ce de a pror ro ga ção re -
gi men tal da hora do ex pe di en te, para que o Sr. Se na dor Ivo d’Aquino
pos sa con clu ir seu dis cur so.

SR. PRESIDENTE  – Os Se nho res que apro vam o re que ri -
men to for mu la do pelo Se na dor Ha mil ton No gue i ra que i ram per ma ne -
cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. Con ti nua com a pa la vra o Se na dor Ivo d’Aquino.

SR. IVO D’AQUINO – Agra de ço ao no bre Se na dor Sr.
Ha mil ton No gue i ra e à Casa a gen ti le za com que me cu mu la ram.

Vá ri as ve zes, nes ta Casa, o Se na dor Car los Pres tes teve
opor tu ni da de de ler pa re ce res e elo gi ar a ca pa ci da de ju rí di ca e a alta 
in te li gên cia do Se nhor De pu ta do João Man ga be i ra, e não há quem
lhe ne gue es sas qua li da des. Não há quem re cu se a S. Exª  au to ri da de
como ju ris ta e cons ti tu ci o na lis ta, em bo ra dele dis cor dan do, por ven -
tu ra.

Entre tan to, an tes dis so e não há mu i to, a Tri bu na Po pu lar,
que é o por ta voz do Par ti do Co mu nis ta, di ri giu àque le ilus tre par la -
men tar in sul tos e di a tri bes, as mais atro zes, sim ples men te por que S.
Exª, em dado mo men to, na Câ ma ra os De pu ta dos, ouve por bem dis -
cor dar da ori en ta ção do re fe ri do par ti do. E quan do S. Exª, o Sr. João
Man ga be i ra, en vi ou sua res pos ta àque le jor nal, re cu sou-se este a im -
pri mi-la, sen do até ne ces sá rio que aque le par la men tar fos se a ju í zo
para exi gir que a Tri bu na Po pu lar lhe pu bli cas se a con tes ta ção, con for -
me é lei.

Sr. Car los Pres tes – V. Exª está equi vo ca do de prin cí pio a fim.

Sr. Arthur San tos – É as sim que os co mu nis tas res pe i tam as
opi niões alhe i as.

SR. IVO D’AQUINO  – Te mos agi do, Sr. Pre si den te,
nes ta Casa do Par la men to, com o pen sa men to mais de mo crá ti co
pos sí vel em re la ção ao Se na dor Car los Pres tes, fi li a do a par ti do
cujo re gis tro foi cas sa do por um tri bu nal re gu lar, ór gão pre vis to na
Cons ti tu i ção, e que de ci diu den tro de sua com pe tên cia ju ris di ci o ná -
ria. To dos sa bem que o Re gi men to da Casa é ex pres so em har mo nia 
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com dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, que os mem bros das co mis sões re -
pre sen tam pro por ci o nal men te os par ti dos a que per ten cem. Des de
o mo men to em que o Par ti do Co mu nis ta foi ex tin to, te ría mos o di -
re i to de re cu sar ao Sr. Se na dor Car los Pres tes as sen to na Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça.

Sr. Car los Pres tes – Por que não o fi ze ram? Estou es pe ran do.

SR . IVO D’AQUINO – Não to ma mos essa ati tu de por que
nun ca ti ve mos a pre o cu pa ção de atin gir pes so al men te a quem quer que
seja nes te re cin to. E to dos os Srs. Se na do res aqui pre sen tes, e não ape -
nas os do meu par ti do, po dem com pro var que ou tra não tem sido a
mi nha ori en ta ção.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Aqui es tou como tes te mu nha.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Dou meu tes te mu nho pes so al.

Sr. Car los Pres tes  – Nun ca o ne guei.

SR. IVO D’AQUINO – E já que es tou tra tan do des te as sun to, 
que i ra V. Exª, Sr. Se na dor  Car los Pres tes, ou vir ago ra, ao mes mo res pe i to,
a opi nião do Sr. De pu ta do João Man ga be i ra, em en tre vis ta ao Diá rio da
No i te, de 23 do cor ren te mês.

Eis um tre cho des sa en tre vis ta:
“Como o re pór ter se re fe ris se ao fato de a Co mis são de

Jus ti ça do Se na do ter dado vis ta do pro je to Ivo d’Aquino ao
Sr. Luiz Car los Pres tes, pro por ci o nan do ao lí der ver me lho
emi tir pa re cer em ca u sa pró pria, con for me acen tu ou um ma -
tu ti no, dis se o Sr. João Man ga be i ra:

– Acho que o Pre si den te da Co mis são de Jus ti ça do
Se na do an dou acer ta da men te por que o Sr. Luís Car los
Pres tes é mem bro da Co mis são. Mes mo em ca u sa pró pria,
um De pu ta do ou Se na dor pode opi nar; o que não pode é
vo tar.”
Sr. Arthur San tos – Aliás, não se tra ta de de fe sa em ca u sa pró -

pria.

SR. IVO D’AQUINO – É opi nião de uma cons ti tu ci o na lis ta
emé ri to...
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Sr. Car los Pres tes – É a in si nu a ção de V. Exª, para que a
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça cas se o meu voto.

SR. IVO D’AQUINO – Não es tou dan do a mi nha opi nião...

Sr. Car los Pres tes – V. Exª já man dou para lá um re pre sen tan te, 
a fim de dar seu voto fa vo rá vel ao pro je to. Aje i tou a Co mis são à úl ti ma
hora e, ago ra, quer cas sar meu voto. Isso é mu i to in te res san te para a
opi nião pú bli ca.

Sr. Vic to ri no Fre i re – Aje i tou é um ter mo in ju ri o so.

SR. IVO D’AQUINO – V. Exª, Sr. Se na dor Car los Pres tes,
deve res pon der ao Sr. De pu ta do João Man ga be i ra. A opi nião é dele, e
não mi nha.

Sr. Car los Pres tes – Se V. Exª a está len do, é por que é da mes ma
opi nião. E, se a está emi tin do, com sua au to ri da de de lí der, está fa zen do 
uma in si nu a ção à Co mis são.

SR.  IVO D’AQUINO – Não dis se se ace i to ou não o pa re cer
do Sr. João Man ga be i ra. Como V. Exª tan tas ve zes tem tra zi do a ple ná rio
a opi nião da que le emi nen te par la men tar, tam bém quis ter o pra zer de tor -
nar co nhe ci da de meus pa res a en tre vis ta por ele con ce di da.

Sr. Car los Pres tes – V. Exª in sur giu-se con tra o Par ti do Co mu -
nis ta. As ir re gu la ri da des e os aje i ta men tos são mu i to ne ces sá ri os e
vão-se su ce der ain da mu i tos de les.

Sr. Vic to ri no Fre i re – Aje i ta men tos, não. Esse ter mo é in jú ria
que V. Exª não pode usar.

SR. IVO D’AQUINO – De se jo en cer rar mi nhas con si de ra -
ções len do um te le gra ma, já um pou co an ti go, pu bli ca do no Diá rio da
No i te, de 6 de agos to do cor ren te ano, mas ain da opor tu no. Tra ta-se de 
um des pa cho pro ve ni en te de Bel gra do, cujo tí tu lo é o se guin te:

“APROVA A CASSAÇÃO À CÂMARA IUGOSLAVA”

A Câ ma ra apro vou a cas sa ção dos man da tos de to dos os de -
pu ta dos per ten cen tes ao Par ti do dos Na ci o na is-Cam po ne ses. A cas sa -
ção com pre en de tam bém os su plen tes des ses de pu ta dos. A me di da foi
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to ma da por que o Par ti do Na ci o nal-Cam po nês, por cu jas lis tas fo ram os
re fe ri dos de pu ta dos ele i tos, foi dis sol vi do pela jus ti ça ele i to ral.

Sr. Car los Pres tes – Se V. Exª de se ja co nhe cer a Cons ti tu i ção
Iu gos la va pos so tra zer para aqui um exem plar.

SR. IVO D’AQUINO – Eram es tas as con si de ra ções que
de se ja va ex pen der. (Mu i to bem! Mu i to bem! Pal mas.)

SR. VICTORINO FREIRE∗ – Sr. Pre si den te, de se jo ape nas
jun tar o pro tes to do meu par ti do ao for mu la do pe los emi nen tes se na do -
res que me an te ce de ram.

Há pou co, num con tra-apar te, o Sr. Se na dor Car los Pres tes
me afir mou que a Rús sia to ma ria con ta do mun do. Esta ame a ça ab so lu -
ta men te...

Sr. Car los Pres tes – V. Exª não está dizendo a ver da de.
SR. VICTORINO FREIRE – Estou di zen do a ver da de.

Sr. Car los Pres tes – Não está.
SR. VICTORINO FREIRE – Afir mei que a Rús sia ti nha to -

ma do con ta do Bál ti co e V. Exª de cla rou que ela to ma ria con ta do
mun do.

Sr. Car los Pres tes – V. Exª, re pi to, não está fa lan do a  ver da de.

SR. VICTORINO FREIRE – Estou afir man do a ver da de.
Quem está fal tan do à ver da de, como sem pre o faz, é V. Exª.

Sr. Car los Pres tes – Mais uma vez re pi to: V. Exª está fal tan do à
ver da de.

SR. VICTORINO FREIRE – Estou di zen do a ver da de.
Re pi lo a sua in jú ria; não a ad mi to.

Sr. Car los Pres tes – Eu tam bém re pi lo a de V. Exª.

SR. VICTORINO FREIRE – Seja como for, Sr. Pre si den te, a 
ver da de é que não temo ab so lu ta men te a ame a ça do Se na dor Car los
Pres tes, que tem, na sua lis ta ne gra, to dos os mem bros do Se na do como 
fu tu ros “Pet kows” do Bra sil. (Ri sos.)

* Não foi re vis to pelo ora dor.
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Aqui fica, por tan to, o meu pro tes to. (Mu i to bem! Mu i to bem!
Pal mas.)

SR. CARLOS PRESTES∗ – Sr. Pre si den te, de se jo ape nas
di zer al gu mas pa la vras.

Evi den te men te, já fi cou cla ro do de ba te que ti ve mos, bem
como da tro ca de apar tes ve ri fi ca da no de cur so da ora ção pro fe ri da pe -
los Se na do res Ber nar des Fi lho e Ha mil ton No gue i ra, que dis cor do dos
pro tes tos for mu la dos. É, por tan to, des ne ces sá rio in sis tir nes se pon to.

No mun do, nes te mo men to, toda a gran de im pren sa, a ser vi -
ço do im pe ri a lis mo...

Srs. Fer nan des Tá vo ra e Arthur San tos – A ser vi ço da de mo -
cra cia.

Sr. Car los Pres tes – ... pro cu ra fa zer um gran de es car céu, va mos 
di zer, do en for ca men to do tra i dor Pet kow, na Bul gá ria.

Sr. Vic to ri no Fre i re – La vro o meu pro tes to con tra essa de cla -
ra ção.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É a tá ti ca co mu nis ta.
SR. CARLOS PRESTES – O que se pas sa é que a con de na -

ção e a exe cu ção da sen ten ça de um po lí ti co tão im por tan te é um si nal
dos tem pos, e esse si nal dos tem pos alar ma o im pe ri a lis mo, o gran de ca -
pi tal in ter na ci o nal, os gran des trus tes e seus agen tes, prin ci pal men te a
im pren sa a ser vi ço do im pe ri a lis mo.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exª  está re pe tin do a tá ti ca co mu -
nis ta.

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª me per mi te um apar te?

SR. CARLOS PRESTES – Peço a V. Exª que aguar de a ter -
mi na ção de meu pen sa men to. Toda essa im pren sa e to dos es ses ele men -
tos sen tem que seus agen tes, os mais di re tos, fi nan ci a dos pelo im pe ri a -
lis mo, sus ten ta dos pe los ca nhões das gran des po tên ci as, já são im po ten -
tes. Isso é algo de sen sa ci o nal, por que des pres ti gia os ca nhões do im pe -
ri a lis mo que já não de fen dem a vida dos tra i do res. Eis o gran de es cân -
da lo do mo men to!

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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Sr. Arthur San tos – Na Espa nha tam bém se en for ca!

Sr. Fer re i ra de Sou za – E o as sas sí nio de Trotsky no es tran -
ge i ro?

SR. CARLOS PRESTES – Na Bul gá ria, há go ver no do povo; 
na Espa nha, há go ver no fas cis ta. Essa a di fe ren ça.

Sr. Fer re i ra de Sou za – E o ex pur go so vié ti co?

Sr. Ha mil ton No gue i ra – E a ten ta ti va de 1935 no Bra sil?

SR. CARLOS PRESTES – É na tu ral o de ses pe ro.

Sr. Ca mi lo Mér cio – O ma i or tra i dor do mun do é Sta lin: tra iu os
seus com pa nhe i ros de re vo lu ção.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Não hou ve de ses pe ro em face dos acon -
te ci men tos do Lar go da Ca ri o ca?

Sr. Ha mil ton No gue i ra – E os acon te ci men tos de Na tal?

Sr. Ca mi lo Mércio – O no bre ora dor es ta rá ga ran tin do na sua
vida e na sua pa la vra, en quan to no Bra sil exis tir a de mo cra cia.

SR. CARLOS PRESTES – Re al men te, hoje, os tra i do res já
são en for ca dos, e não há di nhe i ro, não há ca nhões do im pe ri a lis mo que
se jam ca pa zes de sal vá-los, quan do o po der está com o povo.

Essa, a gran de vi tó ria do povo e da de mo cra cia.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Até as pa la vras ver da de i ras, na voz dos 
co mu nis tas, são fal sas!

SR. CARLOS PRESTES – Antes de con clu ir, Sr. Pre si den te,
devo re ce ber, aliás com gran de pra zer, o apar te so li ci ta do pelo Se na dor
Ber nar des Fi lho.

Sr. Ber nar des Fi lho – Já que V. Exª está na tri bu na, po de ria
pres tar-nos aque le ser vi ço, de que fa la va há pou co – de fi nir o que seja
tra i ção para V. Exª e apon tar-nos qual a di fe ren ça en tre im pe ri a lis mo
ame ri ca no e im pe ri a lis mo rus so. Por que é co i sa que não en ten do, da
for ma por que V. Exª a in ter pre ta.

SR. CARLOS PRESTES – O as sun to é vas tís si mo. Se ria mu i -
to di fí cil re su mi-lo em pou cas pa la vras, tan to mais qua ndo, como teve
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oca sião de di zer o Sr. Se na dor Fer re i ra de Sou za, da mos, mu i tas ve zes
sig ni fi ca ção di fe ren te às pa la vras.

Sr. Fer re i ra de Sou za – No caso, os nos sos di ci o ná ri os di ver -
gem fun da men tal men te.

Sr. Ber nar des Fi lho – Até aí, es ta mos de acor do.

SR. CARLOS PRESTES – Os nos sos pon tos de vis ta fi lo só -
fi cos são di a me tral men te opos tos.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Di a me tral men te opos tos.

SR. CARLOS PRESTES – Isso di fi cul ta o nos so en ten di men to.

Sr. Ber nar des Fi lho – A ques tão, para mim, já está es cla re ci da
pelo modo por que V. Exª res pon de. É que a pa la vra “tra i dor” para V. Exª
tem um sen ti do e, para nós, tem ou tro. Ape nas isso.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Quem for con tra o co mu nis mo será
tra i dor. Ape nas isso.

SR. CARLOS PRESTES – Jus to, Sr. Se na dor Ber nar des Fi lho:
a pa la vra para mim tem ou tra sig ni fi ca ção. Vou ex pli car o sen ti do que
dou à pa la vra “tra i dor” e, an tes, o que dou ao vo cá bu lo im pe ri a lis mo.

Sr. Arthur San tos – Tra i dor, para o Sr. Car los Pres tes, é aque le
que está con tra a Rús sia.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Sen do con tra a Rús sia, é tra i dor.

SR. CARLOS PRESTES – O mun do ca pi ta lis ta che gou ao
im pe ri a lis mo no fim do sé cu lo pas sa do. Até me a dos do sé cu lo pas sa do,
pre do mi na va, nas so ci e da des ca pi ta lis tas, o ca pi tal in dus tri al. Pou co a
pou co este ca pi tal se acu mu la va nos gran des ban cos, pre do mi nan do os
ban cos, por meio dos trus tes, nos gran des mo no pó li os. Assim, es ta va 
do mi na da a eco no mia na ci o nal.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Sem pre as mes mas ex pres sões, o mes -
mo dis co. É o 21º dis cur so que ouço so bre o as sun to.

SR. CARLOS PRESTES – Essa a épo ca do pre do mí nio do
ca pi tal fi nan ce i ro, mo no po lis ta, épo ca em que o mun do já es ta va di vi di do 
en tre as gran des po tên ci as ca pi ta lis tas e im pe ri a lis tas; em que a luta pelo 
co mér cio se trans for mou em luta ar ma da.
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Sr. Ber nar des Fi lho – E o im pe ri a lis mo rus so?

SR. CARLOS PRESTES – Na União So vié ti ca, não há im pe -
ri a lis mo.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – A União So vié ti ca é um pa ra í so...

SR. CARLOS PRESTES – Já foi de fi ni do o im pe ri a lis mo.

Sr. Ber nar des Fi lho – Qu an do V. Exª fala no im pe ri a lis mo da -
qui, é por for ça do ca pi tal; e no im pe ri a lis mo po lí ti co é pela es cra vi dão
das na ções.

SR. CARLOS PRESTES – Na União So vié ti ca, o ca pi ta lis mo
foi ex pro pri a do e toda a ri que za está nas mãos do povo. É ló gi co que
para nós há con tra di ção no ter mo, quan do se fala de so ci a lis mo im pe ri a -
lis ta. É o que po dia ex pli car.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É o país da li ber da de!...

SR. CARLOS PRESTES – Qu an to a tra i dor va mos de fi nir a
pa la vra, exa mi nan do as gran des lu tas no mun do in te i ro.

Sr. Ber nar des Fi lho – Não en con tre V. Exª alu são nas mi nhas
pa la vras.

SR. CARLOS PRESTES – Po de ría mos, mes mo àque la épo ca, 
no sé cu lo XVIII, em 1789, cha mar Ti ra den tes de tra i dor? No en tan to,
ele foi en for ca do e es quar te ja do, por ser con si de ra do tra i dor por Dona
Ma ria, a Lou ca, que do mi na va em Por tu gal.

Sr. Ivo d’Aquino – Mas Ti ra den tes nun ca foi con tra sua Pá tria!
(Mu i to bem.)

Sr. Ber nar des Fi lho – Den tro des se cri té rio, V. Exª tem de
ad mi tir que to dos os na zis tas con de na dos pelo Tri bu nal de Nu rem berg
se rão, ama nhã, he róis. Se V. Exª não ad mi te ex ce ções...

SR. CARLOS PRESTES – Te mos que in da gar o sen ti do da
mar cha his tó ri ca, em cada épo ca do mun do.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Nes se sen ti do, os re vo lu ci o ná ri os de
1935 eram tra i do res.
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SR. CARLOS PRESTES – Ti ra den tes lu tou no sen ti do do
pro gres so, da Inde pen dên cia do Bra sil, para que sa ís se mos de co lô nia
de Por tu gal e che gás se mos a ser um país so be ra no.

Sr. Ber nar des Fi lho – Pe las pa la vras de V. Exª, vê-se que V. Exª
está an te ci pan do que Pet kow será um he rói da Bul gá ria.

SR. CARLOS PRESTES – O que afir mo é que, em cada mo -
men to his tó ri co da vida dos po vos, te mos que ve ri fi car qual o sen ti do
da his tó ria.

Se nho res, es ta mos na épo ca do so ci a lis mo. Já não se tra ta de
fu tu ro; por que ele está pre do mi nan do no mun do.

Sr. Ber nar des Fi lho – Isso não cons ti tui no vi da de.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É ou tra pa la vra que tem sen ti do di fe -
ren te nos nos sos di ci o ná ri os: “So ci a lis mo” para V. Exª é ou tra co i sa!

SR. CARLOS PRESTES – O so ci a lis mo foi o gran de vi to ri o so 
des ta guer ra. Este é o sen ti do da his tó ria da fa ta li da de his tó ri ca – o so ci a -
lis mo so bre pon do-se ao ca pi ta lis mo.

Sr. Arthur San tos – Mas não leva ao co mu nis mo rus so.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – So ci a lis mo para V. Exª é ou tra co i sa.

Sr. Ca mi lo Mércio – A evo lu ção do mun do leva ao so ci a lis mo,
mas não leva ao co mu nis mo.

SR. CARLOS PRESTES – O que se vê é que aque les que
lu tam con tra o so ci a lis mo, con tra o pro gres so do mun do...

Sr. Ha mil ton No gue i ra – A pa la vra “so ci a lis mo” faz par te da
tá ti ca mas não “pega” mais.

SR. CARLOS PRESTES – … po de rão ser en for ca dos, po de -
rão ser fu zi la dos, mas não se rão ja ma is con si de ra dos he róis de sua Pá tria.

He róis são aque les que cons pi ram con tra seus go ver nos com
a pre o cu pa ção de sal var suas pá tri as, como no caso da Bul gá ria, país em
que o povo vi via es ma ga do pela ti ra nia...

Sr. Ha mil ton No gue i ra – E subs ti tu iu uma ti ra nia por ou tra.
To dos aque les que lu ta ram con tra Sta lin são he róis do povo rus so, sta li -
ni za do por uma di ta du ra.

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 693



SR. CARLOS PRESTES – … até que to mou o po der. Hoje,
quem go ver na a Bul gá ria é o povo búl ga ro. Essa é a gran de di fe ren ça.

Sr. Ca mi lo Mércio – Não é a Na ção que se di ri ge. Essa está ma -
ni e ta da pela Rús sia.

SR. CARLOS PRESTES – Na Espa nha, Fran co não é o
go ver no do povo es pa nhol, mas ape nas da gen te de Hi tler, que so bre vi -
veu para es ma gar esse mes mo povo es pa nhol. To dos os que lu tam con -
tra Fran co são he róis do povo es pa nhol. 

O go ver no da Bul gá ria é um go ver no do povo, por que o
povo to mou o po der em suas pró pri as mãos. É o mes mo que acon te ce
na Iu gos lá via, onde o povo to mou o po der e ago ra en for cam, fu zi lam
tra i do res, por que que rem fa zer com que a na ção vol te no va men te à épo ca 
da ti ra nia san gren ta dos go ver nos da Bul gá ria e da Iu gos lá via.

Sr. Fran cis co Gal lo tti – Com a ba i o ne ta rus sa.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Com que vo lú pia V. Exª pro nun cia as
pa la vras en for ca men to e fu zi la men to! É es pan to so! Está na ló gi ca da
dou tri na.

SR. CARLOS PRESTES – Sr. Pre si den te, de se ja ria ter mi nar
mas per mi ta-me V. Exª fa zer ain da al guns co men tá ri os, den tro dos pou cos 
mi nu tos que ain da me res tam.

Hoje, nes ta Casa, fo ram le van ta das gra ves in si nu a ções.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Por V. Exª.

Sr. Ber nar des Fi lho – Foi V. Exª quem viu in si nu a ção onde ela
não exis tia.

SR. CARLOS PRESTES – Foi lido da tri bu na do Se na do o
ar ti go de um dos jor na is mais ca rac te ris ti ca men te fas cis ta, jor nal que
vem do Esta do Novo, onde de fen dia o fas cis mo.

Sr. Ber nar des Fi lho – Po de ria ter lido de ou tros jor na is.

SR. CARLOS PRESTES – Sr. Se na dor, V. Exª po de ria ter lido 
ar ti gos de ou tros jor na is, mas em ou tro ar ti go não en con tra ria V. Exª as
in si nu a ções cla ras con ti das nes se que leu.
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A in si nu a ção é a de que es ses se nho res crê em ser ne ces sá rio,
ago ra, de po is de cons ta ta rem que com a cas sa ção de re gis tro do Par ti do
Co mu nis ta não se con se guiu aca bar com o co mu nis mo, pas sar a mé to -
dos mais vi o len tos como o fu zi la men to e a li qui da ção de co mu nis tas.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª é quem pre ga esse pro ces so.

Sr. Ber nar des Fi lho – Não per ce bi no ar ti go a in si nu a ção que
V. Exª en con trou.

SR. CARLOS PRESTES – Mas nós não te me mos isso; nós
nos ri mos des sa ame a ça.

Sr. Ca mi lo Mércio – O que eu dis se foi o se guin te: V. Exª está
mais ga ran ti do na de mo cra cia do que com a vi tó ria do co mu nis mo. O
co mu nis mo é mais pe ri go so para V. Exª do que a de mo cra cia.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Na Rús sia, o pró prio povo é ex plo ra do
por uma di ta du ra in fa me.

SR. CARLOS PRESTES – Enquan to hou ver ca pi ta lis mo, en -
quan to a so ci e da de es ti ver di vi di da em clas ses, en quan to hou ver ex plo -
ra dos e ex plo ra do res, exis ti rá o Par ti do Co mu nis ta.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Re gi me em que o povo é ex plo ra do
por uma di ta du ra in fa me.

SR. CARLOS PRESTES – Qu an to ma i or for a re a ção, ma i or
será o Par ti do Co mu nis ta do Bra sil.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Tran si gin do ver go nho sa men te para
in clu ir can di da tos nas cha pas de ou tros par ti dos, in clu si ve dos que que -
rem a cas sa ção de man da tos. Ace i tan do to dos os con cha vos!

Sr. Ber nar des Fi lho – Sr. Se na dor Car los Pres tes, peço a V. Exª
que re ti fi que sua de cla ra ção so bre ter ha vi do in si nu a ção de mi nha par te. 
Não tive esse pro pó si to, com a le i tu ra do ar ti go em apre ço. Se o ti ves se, 
eu o de cla ra ria com toda a fran que za. Peço a V. Exª que re ti re as suas
ex pres sões.

Sr. Andra de Ra mos – Mu i to bem.

SR. CARLOS PRESTES – A opi nião pú bli ca e, par ti cu lar men te, 
o povo de Mi nas Ge ra is sen tir-se-ão mu i to fe li zes di an te des ta de cla ra ção
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do Sr. Se na dor Ber nar des Fi lho e a jul ga rão. Mas, Sr. Pre si den te, não pos so 
de for ma al gu ma re ti rar a afir ma ção de que esse ar ti go é uma in si nu a ção.

Sr. Ber nar des Fi lho – É ou tro caso. Se há in si nu a ção, con fes so
que não a per ce bi. Mas, se exis te, não é mi nha, nem a ace i to ou en dos so.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª é uma in te li gên cia bri lhan te...

Sr. Ber nar des Fi lho – Obri ga do a V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – … e ab so lu ta men te não faz as co i -
sas por aca so. Esta é que é a ver da de.

Sr. Attí lio Vi vac qua – O Se na dor Ber nar des Fi lho sabe fa lar cla ro.

Sr. Ber nar des Fi lho – Nun ca de i xei de fazê-lo.

SR. CARLOS PRESTES – Ou tro as sun to de que devo tra tar
é o que diz res pe i to às “ne go ci a tas” de que foi in cre pa do o Par ti do
Co mu nis ta, nes te re cin to, pelo Se na dor Ha mil ton No gue i ra. O Par ti do
Co mu nis ta não faz ne go ci a tas.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Está para mim! (Riso.) Pela voz de V. Exª
o Par ti do Co mu nis ta de via re sis tir aos ou tros par ti dos, que V. Exª clas -
si fi cou de re a ci o ná ri os. No en tan to, em qua se to das as cha pas de ve re a -
do res nas ele i ções ama nhã, no Esta do do Rio, os co mu nis tas vão se
apre sen tar nas cha pas e su fra gar par ti dos que que rem a cas sa ção dos
man da tos. Tra ta-se de ques tão de fato. Isto é o que se cha ma ne go ci a ta!

SR. CARLOS PRESTES – Isto é fa zer po lí ti ca. Fa zer po lí ti ca 
no bom sen ti do da pa la vra, e não po li ti ca gem.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – É po li ti ca gem e da pior es pé cie.

Sr. Fer re i ra de Sou za – É bar ga nha. (Riso.)

SR. CARLOS PRESTES – Fa zer po lí ti ca é fa zer acor do, é fa -
lar das idéi as e das ra zões. É o que vi sa mos quan do fa ze mos acor dos,
quan do en tra mos em en ten di men to.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Fa zer po lí ti ca é cum prir os com pro -
mis sos com o povo; é vir ao Se na do Fe de ral vo tar a au to no mia do Dis -
tri to Fe de ral, em vez de ir cons pi rar no sul do País. Isso é que é fa zer
po lí ti ca, de acor do com as as pi ra ções do povo ca ri o ca.
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SR. CARLOS PRESTES – Nin guém luta mais do que o Par -
ti do Co mu nis ta pela união na ci o nal, in de pen den temente de par ti dos, de
cren ças, de ide a lis mos e de fi lo so fia.

Sr. Fer re i ra de Sou za – Como, por exem plo, exi gin do a re nún -
cia do Sr. Pre si den te da Re pú bli ca.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – União na ci o nal em tor no da força.

SR. CARLOS PRESTES – Lu ta mos pela união de to dos os bra -
si le i ros, por que es ta mos con ven ci dos de que, hoje mais do que nun ca, é ela 
ne ces sá ria. Ago ra, vai-se pro ce der no Bra sil às ele i ções mu ni ci pa is. So bre o
as sun to tive oca sião de es cre ver um ar ti go, em que pres cre vi o que jul gam
fun da men tal em cada mu ni cí pio. Em cada um de les a ta re fa é fa zer uma
po lí ti ca jus ta, ob je ti va, bus car in da gar se nes tes acor dos e en ten di men tos
está o in te res se do povo, das clas ses tra ba lha do ras, do pro le ta ri a do...

Sr. Fer re i ra de Sou za – Fla tus vo cis – in te res se do Par ti do.

SR. CARLOS PRESTES – … com to dos aque les que que i -
ram mar char co nos co, para re ce ber vo tos do ele i to ra do co mu nis ta para
ins ti tu ir go ver nos de mo crá ti cos e pro gres sis tas nos mu ni cí pi os.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Com to dos os par ti dos que ple i te i am a 
cas sa ção dos man da tos.

SR. CARLOS PRESTES – Pro ce der as sim, Sr. Pre si den te,
não é fa zer ne go ci a ta. Ne go ci a ta e po li ti ca gem é algo mu i to di fe ren te. É
pos sí vel que o Se na dor Ha mil ton No gue i ra sa i ba o que se jam ne go ci a -
tas, mas nós não as fi ze mos e não as fa re mos. S. Exª equi vo cou-se
quan do fez afir ma ções des sa na tu re za.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Vos sa Exce lên cia sabe que o Par ti do
Co mu nis ta é a in sin ce ri da de con cre ti za da. E, por in crí vel que pa re ça, há 
par ti dos que ace i tam a in clu são de can di da tos co mu nis tas em suas cha -
pas. Re pu to a vida mu ni ci pal mu i to mais sé ria do que em qual quer ou -
tro lu gar e é jus ta men te no âm bi to mu ni ci pal que os par ti dos es tão ace i -
tan do esse can cro, que é o co mu nis mo!

SR. CARLOS PRESTES – Nes se pon to, Sr. Se na dor, o ata -
que deve ser fe i to aos ou tros par ti dos, por que eles é que re gis tra ram os
can di da tos.
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Sr. Ha mil ton No gue i ra – Sem pre com o pro tes to, por que está
er ra do.

SR. CARLOS PRESTES – Pro pu se mos can di da tu ras po pu la -
res de ho mens pres ti gi o sos, para se rem ins cri tas nas cha pas de di ver sos
par ti dos. Con se gui mos esse ob je ti vo, e, por isso, es ta mos apo i an do
es sas can di da tu ras.

Nos Mu ni cí pi os de Nova Igua çu, Me ri ti, Ca xi as, etc. apo i a -
mos can di da tu ras su ge ri das por nós e in clu í das nas cha pas do PSD. 

Nou tros lu ga res, apo i a mos can di da tu ras ins cri tas em cha pas
da UDN, e V. Exª, em vir tu de des sa cir cuns tân cia, cer ta men te vai aban -
do nar a UDN, pois o par ti do de V. Exª ace i tou o nos so apo io em mu i -
tos mu ni cí pi os do Esta do do Rio.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – A Na ção fica sa ben do que, ao mes mo
tem po que se quer cas sar man da tos, o Par ti do Co mu nis ta se in fil tra em
to das as cha pas. A UDN não tran si giu com nin guém. O co mu nis mo se
in fil trou em to das as ca ma das so ci a is. A cam pa nha do pe tró leo, em prin -
cí pio, é uma cam pa nha jus ta e está sen do de tur pa da pe los co mu nis tas.

SR. CARLOS PRESTES – O Par ti do Co mu nis ta su ge riu can di -
da tos em al guns mu ni cí pi os – cu jos no mes não pos so no mo men to ci tar,
mas, ama nhã, tra rei a V. Exª – e a ins cri ção des ses can di da tos foi re que ri da
sob a le gen da da UDN. E se Vos sa Exce lên cia é tão con trá rio, como pa re -
ce ser, di an te des ta re ve la ção, cer ta men te irá aban do nar a UDN.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Pro tes to con tra qual quer par ti do que
te nha ace i ta do a ade são dos co mu nis tas, e se a UDN as sim pro ce deu,
ela tam bém er rou. Qu e ro que V. Exª me tra ga os no mes dos mu ni cí pi os 
onde a UDN ace i tou o apo io dos co mu nis tas, e eu tra rei os no mes dos
can di da tos pes se dis tas.

SR. CARLOS PRESTES – Para ter mi nar, Sr. Pre si den te, que -
ro re fe rir o in ci den te ve ri fi ca do com o Se na dor Vic to ri no Fre i re, a quem 
mu i to pre zo...

Sr. Vic to ri no Fre i re – Mu i to obri ga do a V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – … e com o qual tive, du ran te os
dias da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, as me lho res re la ções. Con tra
Sua Exce lên cia nada te nho.
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O que hou ve, Sr. Pre si den te, foi má in ter pre ta ção de S. Exª.
quan do dis cur sa va o Se na dor Ivo d’Aquino.

Sr. Vic to ri no Fre i re – Vos sa ex ce lên cia dá li cen ça para um apar -
te? (Assen ti men to do ora dor.) – Se Vos sa Exce lên cia dis ses se que eu me te -
ria equi vo ca do na afir ma ti va, é uma co i sa...

SR. CARLOS PRESTES – No ca lor do de ba te, e da ma ne i ra
pela qual V. Exª fa zia sua afir ma ção, a úni ca for ma sin té ti ca de con tes -
tá-la era di zer que não era jus ta, era fal sa.

Sr. Se na dor Ivo d’Aquino re fe riu-se ao pre do mí nio do Krem -
lin, e nós po de ría mos ace i tar a afir ma ção de S. Exª no sen ti do fi lo só fi co, 
no sen ti do da mar cha do so ci a lis mo. Dis se, en tão, em voz ba i xa, o Se na -
dor Vic to ri no Fre i re que o Krem lin já es ta va avan ça do na Eu ro pa. E eu
com ple tei: no mun do in te i ro, por que es tou con ven ci do de que o so ci a -
lis mo é o fu tu ro do mun do.

Era o que ti nha a di zer.

SR. PRESIDENTE – Acha-se so bre a mesa o se guin te

REQUERIMENTO 
Nº 148, DE 1947

Re que i ro três me ses de li cen ça nos ter mos do ar ti go 21 do Re gi -
men to Inter no.

Sala das Ses sões, 12 se tem bro de 1947 – Álva ro Adolp ho.

Não é pre ci so di zer que Vos sa Exce lên cia está in ves tin do de
mis são já apro va da pelo Se na do.

Assim, pois, sub me to à Casa seu re que ri men to.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro-a en cer ra da.
Os Srs. Se na do res que apro vam o pe di do de li cen ça por três

me ses, for mu la do pelo Sr. Se na dor Álva ro Adolp ho, que i ram con ser -
var-se sen ta dos. (Pa u sa.)

Está apro va do.
O su plen te de S. Exª será opor tu na men te con vo ca do.
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SR. SALGADO FILHO∗ – Sr. Pre si den te, meu si lên cio, na
dis cus são ha vi da, pode ser mal in ter pre ta do.

Te nho opi nião no sen ti do de que o Bra sil não se deve in tro -
me ter em as sun tos per ti nen tes às ou tras na ções, e isto por que sou mu i to 
ci o so da nos sa so be ra nia, da nos sa in te gri da de, não ad mi tin do que pa í -
ses es tra nhos pre ten dam in ter vir nos as sun tos li ga dos à vida na ci o nal.

Daí o ter-me alhe a do da dis cus são há pou co  tra va da nes te re -
cin to. Esta, a ra zão ex clu si va , sem que meu si lên cio pos sa ser jul ga do,
de lon ge se quer, como não me opon do, não me re vol tan do di an te do
as sas si na to frio e co var de, per pe tra do na Bul gá ria, de um che fe de par ti -
do de mo crá ti co.

Sr. Fran cis co Gal lot ti – O Se na do não fa ria essa in jus ti ça a Vos -
sa Exce lên cia.

SR. SALGADO FILHO – Tive opor tu ni da de, nes ta Casa, de
con tes tar, e con tes tar com fa tos, por que sou da que les, Sr. Pre si den te,
que não li gam mu i ta im por tân cia às pa la vras e pre fe rem os atos para
de mons tra ção da sin ce ri da de des sas pa la vras –, o que se di zia de com bi -
na ções do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro com o Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil, par ti dos es ses que nun ca an da ram jun tos.

Tive en se jo de me re fe rir às ele i ções, ve ri fi ca das em de zem bro 
de 1946 e em ja ne i ro de 1947, em to dos os Esta dos do Bra sil, nas qua is
os dois par ti dos sem pre es ti ve ram co lo ca dos em cam pos opos tos.

Sr. Car los Pres tes – V. Exª per mi te um apar te?

SR. SALGADO FILHO – Com todo o pra zer.

Sr. Car los Pres tes – O que V. Exª afir ma é per fe i ta men te exa -
to, no que diz res pe i to às ele i ções de 19 des te ano. Não está cer to, no
en tan to, o hon ra do ora dor quan to às ele i ções le va das a efe i to em al guns 
mu ni cí pi os do Esta do do Rio, onde o Par ti do Co mu nis ta do Bra sil deu
fran co apo io ao Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro, bem como ao Par ti do
So ci al De mo crá ti co, ao Par ti do Li ber ta dor, ao Par ti do So ci al Pro gres sis -
ta, e ou tros mais, que ti ve ram can di da tos vá ri os, por nós apo i a dos e,
mes mo, in di ca dos.

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.
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Sr. Ha mil ton No gue i ra – Cha ma-se a isso re sis tir.

Sr. Car los Pres tes – O no bre Se na dor Sal ga do Fi lho não está
na tu ral men te a par do que se pas sa no Esta do do Rio, por que não se
acha li ga do à sua po lí ti ca. Mas ali pre ten de mos apo i ar a can di da tu ra do
Sr. Abe lar do Mata para Vice-Go ver na dor do Esta do.

SR. SALGADO FILHO – Fri zei bem, Sr. Pre si den te, que nas 
ele i ções de de zem bro e de ja ne i ro an da mos se pa ra dos do Par ti do Co -
mu nis ta. Re fi ro-me àqui lo de que te nho co nhe ci men to e ao que os fa tos 
re ve lam.

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª me per mi te um apar te?

Sr. Sal ga do Fi lho – Com todo pra zer.

Sr. Ber nar des Fi lho – Se não me en ga no, ouvi de V. Exª a de cla -
ra ção de que se con ser vou ca la do por en ten der que não nos de ve mos
imis cu ir nos as sun tos in ter nos de ou tros pa í ses. A esse res pe i to, pa re -
ce-me que V. Exª está equi vo ca do, por que o pró prio con ce i to de so be -
ra nia, que hoje é mais re la ti vo – ad mi ta mos que pu des se ser como foi
ontem, não im pe de que o fa ça mos, de po is da Car ta do Atlân ti co, de -
po is da Con fe rên cia de São Fran cis co, em que os di re i tos fun da men ta is
do ho mem fi ca ram ple na men te as se gu ra dos pe las as si na tu ras de qua se
to dos os pa í ses do mun do. De modo que, onde quer que se cer ce i em os 
di re i tos de de fe sa, onde os di re i tos fun da men ta is do ho mem pos sam ser 
vi o la dos, V. Exª há de con vir que qual quer povo pode pro tes tar.

SR. SALGADO FILHO – Se nhor Pre si den te, dei mi nha im -
pres são pes so al, en ten den do que es sas in tro mis sões, so bre tu do in tro -
mis sões pla tô ni cas, não de vem ser fe i tas pe los ou tros pa í ses, por que
po dem, mu i tas ve zes, pro vo car de sen ten di men tos e de sar mo ni as, sem -
pre per ni ci o sas à vida das na ções.

O que aca ba de re fe rir o ilus tre Se na dor por Mi nas Ge ra is, Sr. 
Ber nar des Fi lho, é pon to de vis ta de con ven ção en tre na ções, para que
não vi vam iso la da men te, mas con cen trem es for ços no sen ti do de, com -
pul so ri a men te, re gu lar aqui lo que cons ti tu ir aten ta do à exis tên cia das
pró pri as na ções.

Con tra tal con cep ção não me in sur jo. A Car ta do Atlân ti co e
as con ven ções fir ma das com o Bra sil, no sen ti do da de fe sa do he mis fé -
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rio, são co i sas di fe ren tes de cer tos pro tes tos, que re pu to pla tô ni cos e
sem efi ciên cia prá ti ca.

É pon to de vis ta pes so al, em bo ra res pe i te a opi nião da que les
que en ten dem de agir de for ma con trá ria.

Sr. Arthur San tos – V. Exª dá li cen ça para um apar te? (Assen ti -
men to do ora dor.)

V. Exª há de con vir que são da his tó ria da ci vi li za ção, e não
no vi da des no Bra sil, os pro tes tos da cons ciên cia cí vi ca e ju rí di ca dos po -
vos li vres, quan do, em ou tros pa í ses, há vi o la ções fla gran tes ao pa tri mô -
nio co mum, co le ti vo, que é o pa tri mô nio ju rí di co. O res pe i to dos prin cí -
pi os ine ren tes à dig ni da de da pes soa hu ma na cons ti tui pa tri mô nio uni -
ver sal, hoje mais do que nun ca, por que o mun do é um só. No Bra sil,
des de o Impé rio, hou ve ma ni fes ta ções des sa na tu re za, toda vez que se
ve ri fi cou vi o la ção dos di re i tos ine ren tes à dig ni da de da pes soa hu ma na.
A cons ciên cia ju rí di ca do Bra sil, como a de to dos os pa í ses ci vi li za dos,
sem pre  se in sur giu con tra es ses aten ta dos. Pro tes ta mos, no caso da Bul -
gá ria, con tra a vi o la ção des se prin cí pio que é o jul ga men to re ves ti do de
for ma li da des le ga is, por ju í zes com in ves ti du ra pró pria para o jul ga men -
to; con tra a pos ter ga ção dos prin cí pi os fun da men ta is, in sur ge-se a cons -
ciên cia ju rí di ca dos po vos ci vi li za dos, in clu si ve a do Bra sil.

SR. SALGADO FILHO – Per fe i ta men te. A  cons ciên cia ju rí -
di ca do povo bra si le i ro pode e deve ex ter nar-se. Jul go, po rém, que o
Par la men to e o Go ver no bra si le i ro não têm o di re i to de in ter fe rir nas
re so lu ções e atos dos go ver nos es tran ge i ros, as sim como en ten do que
os go ver nos es tran ge i ros não têm o di re i to de in ter fe rir na vida na ci o nal 
bra si le i ra. Admi to, en tre tan to, que cada um de nós te nha suas idéi as e as 
ex ter ne, par ti cu lar men te. Pa re ce-me es tra nho que o par la men to bra si le i ro
tome ati tu de con tra a Jus ti ça de ou tro país, tra tan do-se em bo ra de ato
que re vol ta a mi nha cons ciên cia ju rí di ca e cris tã.

Eis, Sr. Pre si den te, a ra zão por que não in ter fe ri no de ba te.
Além dis so, os pro ces sos vi o len tos dos co mu nis tas nun ca me

sur pre en de ram. Fo mos tes te mu nhas do que ocor reu, en tre nós, na ca la -
da da no i te, com ofi ci a is bra si le i ros que dor mi am o sono re pa ra dor
para, no dia ime di a to, vol ta rem à fa i na, ao tra ba lho de ins tru ção, no sen -
ti do da de fe sa na ci o nal.
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Esses ofi ci a is fo ram imo la dos por ho mens des va i ra dos, ob ce -
ca dos; so men te as sim se ad mi te o pro ce di men to dos seus co le gas.

Sr. Ivo d’Aquino – Mu i to bem!

SR. SALGADO FILHO – Eli mi na dos fo ram tam bém os que 
não dor mi am, os qua is, con sul ta dos, ino cen te men te res pon di am.

Assas si na ram-nos co var de men te, como se fos sem fe ras. Eram 
mi li ta res dig nos!

Sr. Car los Pres tes – V. Exª sabe que o pro ces so não pro vou a
ver da de des sas acu sa ções; está re fe rin do ve lhas ca lú ni as da épo ca, de
to dos co nhe ci das e as qua is nem o pró prio Tri bu nal de Se gu ran ça con -
se guiu pro var. É la men tá vel que V. Exª o faça. Hou ve luta, sem dú vi da,
fra tri ci da; mas os ofi ci a is não es ta vam dor min do. É uma ve lha ca lú nia,
Sr. Se na dor, que não fi cou de mons tra da. Tra rei para V. Exª o re sul ta do
do pro ces so ins ta u ra do no Tri bu nal de Se gu ran ça, pro van do ter ha vi do
sé ria luta de lado a lado. O no bre ora dor não ig no ra que, em 1930, tam -
bém o Ge ne ral Wan der ley foi as sas si na do. O sa cri fí cio do Exér ci to não
co me çou em 1935. Em to das as lu tas isso é ine vi tá vel.

Sr. Ivo d’Aquino – Por quem foi as sas si na do o Ge ne ral Wan -
der ley?

SR. SALGADO FILHO – Se nhor Pre si den te, sei que hou ve
con de na ções; mas não hou ve luta con tra aque les ofi ci a is que dor mi am
na Esco la de Ae ro náu ti ca.

O Se na dor Car los Pres tes po de rá clas si fi car de ca lu ni o sas es -
tas afir ma ções; en tre tan to, o fato é que hou ve pro ces so e fo ram con de -
na dos os que pra ti ca ram esse cri me. Daí não me sur pre en der a re pe ti ção 
de tais fa tos, aqui, ali, aco lá. Des de 1930 eles se ve ri fi cam, em se gui da ao 
go ver no do Sr. Was hing ton Luís, com o sa cri fí cio das vi das de vá ri os
ofi ci a is do Exér ci to.

Em 1930 hou ve luta por que es tá va mos em guer ra ci vil. Em
1935, não ha via. O cri me foi per pe tra do na ca la da da no i te, de sur pre sa,
co var de men te, sa cri fi ca dos os ofi ci a is nos pró pri os le i tos!

Sr. Car los Pres tes – Tam bém em 1935 hou ve guer ra ci vil, do mi -
na da ra pi da men te.
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Sr. Fer re i ra de Sou za – Assas sí nio de pes so as que dor mi am.

Sr. Car los Pres tes – A luta de 1930, mes mo em Por to Ale gre,
não foi mu i to di fe ren te da de 1935. V. Exª sabe que o Ca pi tão Argol lo
foi as sas si na do.

SR. SALGADO FILHO – Enquan to, em 1930, ha via uma
re vol ta con tra o po der cons ti tu í do e to dos se pre pa ra vam para a de fe sa,
em 1935 nada ha via.

Sr. Pre si den te, re me mo ro es tes fa tos a con tra gos to, para que
não se ti rem con clu sões con trá ri as ao meu pen sa men to. O su ce di do no
Bra sil ve ri fi cou-se na Bul gá ria e em toda par te acon te ce rá, onde se ado -
tem pro ces sos vi o len tos até en tre cor re li gi o ná ri os, ain da que au sen tes da 
pá tria. Trotsky é um exem plo. Re fu gi a do no Mé xi co, foi as sas si na do
pela ob ses são dos pró pri os cor re li gi o ná ri os, da que les que es ta vam no
po der.

Com esse, es tão aí ou tros fa tos a de mons trar as vi o lên ci as
pra ti ca das pelo go ver no co mu nis ta.

Assim, Sr. Pre si den te, em bo ra par ti cu lar men te re vol ta do con -
tra o as sas sí nio do po lí ti co búl ga ro, não de se ja ria, no Par la men to, to mar
ati tu de a res pe i to, em bo ra cons ci en te men te, como ci da dão, seja gra nde a 
mi nha in dig na ção pelo aten ta do à lei, ao di re i to à jus ti ça, e, so bre tu do,
aos prin cí pi os cris tãos. (Mu i to bem! Muito bem! Pal mas.)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considerações em torno de declarações do Sr. Hamilton
Nogueira sobre fato que diz respeito a estudantes bra si le i ros

(De ba te tra va do na 136ª Ses são do Se na do Fe de ral,
Ana is do Se na do, vol. II, 3-10-47, pp. 57-65.)

SR. CARLOS PRESTES (Para ex pli ca ção pes so al.) – Se nhor Pre si -
den te, con fes so que é cons tran gi do que ve nho à tri bu na; sin to-me, po -
rém, na obri ga ção de vir pro nun ci ar al gu mas pa la vras so bre fato que diz 
res pe i to aos es tu dan tes bra si le i ros.

Há cer ca de dois ou três dias, jor na is ca ri o cas pu bli ca ram sen -
sa ci o na is de cla ra ções de um se na dor da Re pú bli ca, con ten do acu sa ções
des ca bi das e in jus tas ao Par ti do Co mu nis ta, bem como à mi nha pes soa.

Por uma ques tão de prin cí pio, não vou fa zer uso da tri bu na
para tra tar de as sun to pes so al ou dis pu ta par ti dá ria. O caso está en tre -
gue à opi nião pú bli ca, que sa be rá jul gá-lo.

So bre a ma té ria, no en tan to, de se jo ler o se guin te ar ti go pu bli -
ca do em O Glo bo, de seis do cor ren te mês:

“Ca u sa ram es tra nhe za à clas se es tu dan til as sen sa ci o na is
man che tes dos ves per ti nos de on tem, pro vo ca dos pe las in fe li -



zes de cla ra ções do Se nhor Ha mil ton No gue i ra, con tra a União
Na ci o nal dos Estu dan tes. Isto por que o re fe ri do par la mentar
go za va da sim pá tia dos es tu dan tes.

O Se na dor Ha mil ton No gue i ra afir mou que a UNE está
ei va da de co mu nis tas. Tais pa la vras ca re cem de fun da men to.
A União Na ci o nal dos Estu dan tes con gre ga os alu nos de to -
das as es co las su pe ri o res do país, aci ma de qua is quer dis tin -
ções po lí ti cas. A afir ma ção de S. Exª de mons tra uma to tal
ig no rân cia dos ob je ti vos das en ti da des da clas se uni ver si tá ria.
A atu al di re to ria da UNE foi ele i ta por lon ga mar gem de
vo tos, num con gres so em que se en con tra va le gi ti ma men te
re pre sen ta da toda a clas se es tu dan til bra si le i ra e, até ago ra,
não tem fe i to se não cum prir as re so lu ções do re fe ri do cer ta -
me, como po de mos pro var. Le van do em con ta a gra vi da de
das acu sa ções do Se na dor Ha mil ton No gue i ra à União Na ci o -
nal dos Estu dan tes, van guar de i ra das lu tas pela de mo cra cia
em nos so país, re pa ta mos S. Exª a apon tar e do cu men tar
qual quer ati tu de par ti dá ria, da atu al di re to ria.

A Cam pa nha Na ci o nal do Pró-Pe tró leo foi lan ça da em
obe diên cia a uma de ter mi na ção do dé ci mo Con gres so. Evi -
den te men te, não per gun ta mos aos co le gas que de se nham as
le tras dos car ta zes o cre do po lí ti co que pro fes sam. Isto se ria
ab sur do. Po rém, es ta mos cer tos de que as le gen das que nele
fi gu ram nada con tém de par ti dá ri as. Fri sa mos que a UNE
ain da não ex pres sou pon to de vis ta so bre a ex plo ra ção do pe -
tró leo e que os re fe ri dos car ta zes se li mi tam a agi tar a ques tão 
de in te res se para o nos so povo.

Acres cen ta mos, ou tros sim, que o co le ga Ernes to Bag dó -
ci mo ne gou que ti ves se pres ta do qual quer in for ma ção a res -
pe i to ao Se nhor Ha mil ton No gue i ra.

Ter mi nan do es ses es cla re ci men tos, que re mos de i xar
bem cla ro que não se rão pa la vras como as do Se na dor Ha mil -
ton No gue i ra que po de rão di vi dir e en fra que cer a clas se es tu -
dan til. Os es tu dan tes es tão fir mes e uni dos e nada os afas ta rá
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das nor mas di re tri zes tra ça das pela De cla ra ção de Prin cí pi os e 
Pro gra ma Admi nis tra ti vo do re cen te 10º Con gres so Na ci o nal.

Pela di re to ria, Ro ber to Gus mão, Pre si den te”.
SR. HAMILTON NOGUEIRA – (Para ex pli ca ção pes so al.)

– Sr. Pre si den te, es tou à von ta de, es tou tran qüi lo para res pon der ao
no bre Se na dor Car los Pres tes.

Sr. Car los Pres tes – Não é a mim que V. Exª deve res pon der e
sim à União Na ci o nal dos Estu dan tes. Qu an to às in si nu a ções, V. Exª
sabe que não que ro re fe rir-me a elas des ta tri bu na.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – V. Exª, como sem pre, vai
se ar re pen der...

Sr. Car los Pres tes – V. Exª me faz acu sa ções in jus tas. Te nho
sem pre tra ta do, nes ta Casa, a to dos os Se nho res Se na do res com o ma i or 
res pe i to.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Tam bém te nho sem pre
res pe i ta do V. Exª. V. Exª foi quem pro vo cou a ques tão aqui. Quem está 
com a pa la vra sou eu e V. Exª me in ter rom peu. Não de ram a pa la vra a
V. Exª.

Sr. Car los Pres tes – Inter rom pi, mas não fal tei com o res pe i to a
V. Exª.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Há dez mi nu tos, nes sa
sala, o Sr. Car los Pres tes, fa lan do a res pe i to do Mi nis tro José Li nha res,
dis se que a fun ção do Pre si den te do Tri bu nal Ele i to ral era es tar lá, por -
que pre va le ce a sua fun ção so bre qual quer ou tra. Eu con cor do com S. Exª. 
Entre tan to, se es ta be le cer mos um pa ra le lo, va mos ve ri fi car que S. Exª
in ci diu na mes ma fal ta, por que a fun ção do Se na dor é den tro do
Senado, e, en tre tan to, quan do se vo ta va...

Sr. Car los Pres tes – A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca nos as se gu ra
uma au sên cia de 6 me ses. Pos so fal tar ao Se na do du ran te esse pe río do
sem per der o man da to. É um di re i to que me as sis te.

O Sr. Ha mil ton No gue i ra – V. Exª quer me ou vir?
O Sr. Car los Pres tes – O que V. Exª quis men ci o nar foi a ques -

tão po li ci al, na en tre vis ta pes so al, e acu sar a to dos os co mu nis tas para
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en car ce rá-los. V. Exª sabe que, hoje em dia, ser co mu nis ta cons ti tui ob -
je to de acu sa ção.

Sr. Ha mil ton No gue i ra – Peço à ta qui gra fia para não re gis trar os 
apar tes do Se na dor Car los Pres tes, por que não os es tou con ce den do.

SR. PRESIDENTE – (Fa zen do soar os tím pa nos.) O Re gi men to
da Casa não con fe re ao Pre si den te o di re i to de im pe dir os apar tes,
con tra ri a men te ao que es ta be le ce o da Câ ma ra dos De pu ta dos; mas
ob ser vo a S. Exª que é o Se na dor Ha mil ton No gue i ra quem está com a 
pa la vra.

Sr. Car los Pres tes – Co nhe ço o Re gi men to da Casa. Entre tan to, 
pro cu ra rei não mais apar te ar o no bre Se na dor.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – V. Exª ve ri fi ca rá que foi
apres sa do e se ar re pen de rá das pa la vras que pro nun ci ou aqui.

Sr. Etel vi no Lins – V. Exª per mi te um apar te? (Assen ti men to do
ora dor.) A pro pó si to da re fe rên cia fe i ta pelo Se na dor Car los Pres tes ao
Mi nis tro José Li nha res, devo fa zer uma pon de ra ção. E que a au sên cia
de S. Exª, o Sr. Mi nis tro Li nha res, em nada pre ju di cou o Par ti do Co -
mu nis ta no to can te ao can ce la men to de seu re gis tro. O Mi nis tro José
Li nha res foi subs ti tu í do pelo Mi nis tro Ri be i ro Cos ta, que, como to dos 
sa bem, vo tou con tra o can ce la men to do Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro.

Sr. Fer nan des Tá vo ra – Ten tei fa zer essa mes ma con si de ra ção
quan do o Se na dor Pres tes me in ter rom peu.

Sr. Car los Pres tes – É di re i to do Se na dor cen su rar to das as fal tas
co me ti das.

Sr. Vic to ri no Fre i re – Se ele es ta va do en te, V. Exª não po de ria
obri gá-lo a com pa re cer. E sua au sên cia em nada pre ju di cou o jul ga men to.

Sr. Car los Pres tes – Isso não obs ta, por que o ser vi ço do Tri bu nal 
Su pe ri or Ele i to ral tem pre ce dên cia so bre qual quer ou tro.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – É evi den te que o Se na dor
tem o di re i to de não com pa re cer, mas quan do se tra ta de um voto de
com pro mis so com o pú bli co, com o seu ele i to ra do, num dia em que se
vo ta va a au to no mia le gis la ti va des ta ci da de, não tem jus ti fi ca ti va.
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Sr. Car los Pres tes – O ele i to ra do ca ri o ca, nas pró xi mas ele i ções, 
é que vai di zer...

SR. HAMILTON NOGUEIRA – V. Exª não veio aqui vo tar
pela au to no mia do Dis tri to Fe de ral e nós pre ci sá va mos do voto de V.
Exª.

Sr. Car los Pres tes – Se sou eu quem está tra in do ou se é V. Exª, 
o ele i to ra do de ci di rá opor tu na men te.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – O ele i to ra do já de ci diu. A
pro va V. Exª a teve nas úl ti mas ele i ções nas qua is o Par ti do Co mu nis ta
acu sou uma ba i xa de mais de cem mil vo tos.

Sr. Car los Pres tes – Esta é uma ques tão in ter na do meu par ti do
e que o ele i to ra do de ci di rá. Qu a nto a fal tar, é um di re i to que me as sis te.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – É uma ques tão da de ca -
dên cia do Par ti do de V. Exª. O no bre co le ga dis se que me de i xa ria fa lar, 
mas as sim é im pos sí vel.

O no bre Se na dor Car los Pres tes pro cu ra in tri gar-me com os
es tu dan tes, mas não o con se gui rá, dan do como deu uma in ter pre ta ção
di fe ren te à mi nha en tre vis ta. Ontem, de ve ria eu es tar aqui e não es ta va.
Onde me en con tra va? Em Belo Ho ri zon te, em um con gres so es tu dan til
a con vi te dos es tu dan tes. Quem fa zia par te da Mesa que pre si diu a ses -
são de on tem à no i te? O Pre si den te da União Na ci o nal dos Estu dan tes
as si nou aque le rep to que deu mar gem à in ter pre ta ção de uma en tre vis ta
mu ti la da, in ten ci o nal men te ou não, pela im pren sa. Pre ci so re ca pi tu lar os 
acon te ci men tos. Esta va eu na União Na ci o nal dos Estu dan tes. Dia che io.
Esta vam mu i tos jor na lis tas, na tu ral men te à es pe ra de gran des acon te ci -
men tos, con for me no ti ci a ram os jor na is. Não fui com a pre o cu pa ção de 
dar uma en tre vis ta e sim de en tre gar um ques ti o ná rio.

Eu, o crip to-re a ci o ná rio, o per se gui dor do Par ti do Co mu nis ta,
fui le var um ques ti o ná rio no qual di zia que sou con tra a cas sa ção de
man da tos, quer por meio de re for ma à Cons ti tu i ção ou de emen da, por -
quan to não a ad mi to. Sou con tra a cas sa ção de man da tos de qual quer
par ti do, como fui tam bém con tra o fe cha men to do Par ti do Co mu nis ta.

Ago ra V. Exª já deve es tar se ar re pen den do di an te das mi nhas
pa la vras, da que les in sul tos que me di ri giu ain da há pou co.
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Sr. Car los Pres tes – Não, não me ar re pen do, V. Exª está ape nas 
cum prin do um de ver; não me faz ne nhum fa vor. Ao de fen der os man -
da tos não faz fa vor pes so al a nin guém.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Pois bem, di zia eu: fui à
União dos Estu dan tes en tre gar um ques ti o ná rio quan do al guém me per -
gun tou qual a mi nha opi nião. Dei a que já afir mei mais de quin ze ou vin te
ve zes. Alguns jor na lis tas pro pu se ram que se trans for mas se a mi nha opi -
nião em uma en tre vis ta. Con cor dei sob a con di ção de que fos se ex pos ta
in te gral men te, por que os jor na is que se acha vam ali re pre sen ta dos – V.
Exª po de ria ver pela en tre vis ta, por que a leu – não eram jor na is fa vo rá -
ve is ao par ti do de V. Exª.

Co me cei a ex pli car: sou pela li ber da de de qual quer par ti do
por que em uma ver da de i ra de mo cra cia é jus to que mes mo aque les par ti -
dos an ti de mo crá ti co pos sam exis tir. É o caso do Par ti do Co mu nis ta.

Mas, não há in co e rên cia nis so?
Como um par ti do an ti de mo crá ti co pode vi ver numa de mo -

cra cia? A essa ar güi ção eu res pon do. Não há in co e rên cia. É de na tu re za
mes ma da de mo cra cia a exis tên cia da plu ra li da de de par ti dos. A de mo -
cra cia ad mi te a li ber da de de as so ci a ção e a li ber da de de pen sa men to.

Mas per gun tam ain da – não será isso um pe ri go?
Eu res pon do – não, não é um pe ri go. O Par ti do Co mu nis ta,

vi ven do li vre men te, será eli mi na do no fim de al guns anos.
A in da ga ção de como será pos sí vel che gar a essa con clu são

eu ob je to que para tan to é mis ter ana li sar o ele men to hu ma no de que se 
com põe o Par ti do Co mu nis ta.

Faço esse his tó ri co para que se pos sam com pre en der aque las
con se qüên ci as, que fo ram da das como pre mis sas.

Daí o es cân da lo que sur giu, e eu sa bia, as se re i as co mu nis tas
iam can tar dan do en se jo aos ino cen tes-úte is de que fala o gran de Car los 
La cer da, para uma in tri ga con tu maz, fe i ta por meio da ce le bér ri ma
“Men ti ra Po pu lar”.

Esta be le ci uma clas si fi ca ção que, es tou cer to, o Sr. Se na dor
Car los Pres tes não vai ace i tar, mas te nho o di re i to de fa zer, clas si fi ca ção
pela qual con si de ro den tro do Par ti do Co mu nis ta três or dens de pes so as.
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A pri me i ra, a que eu cha mo os es ta giá ri os do Par ti do Co mu -
nis ta, com põe-se de in te lec tu a is, de li te ra tos, de pen sa do res, de fi ló so fos, 
da que les, en fim, que, sin ce ra men te, sen tem pi e da de pe los es cra vi za dos
ou pe los pro le tá ri os e crê em que o Par ti do Co mu nis ta pode re a li zar a
dou tri na Mar xis ta. Esses en tram para o par ti do, mas ao fim de pou co
tem po saem de si lu di dos por que, ao in vés de en con tra rem um am bi en te
de co mu ni da de, en con tram um am bi en te de iso la men to, pois cada co -
mu nis ta não con fia mu i to nou tro co mu nis ta, há uma sus pe i ção per ma -
nen te. São os es ta giá ri os. Entre eles in clu í mos, na ór bi ta in ter na ci o nal,
André Gide e Mal ra ux, o gran de ro man cis ta; na bra si le i ra, mu i tos in te -
lec tu a is, cu jos no mes ci ta rei, se ob ti ver au to ri za ção para tan to – in te lec -
tu a is, es ta giá ri os do Par ti do Co mu nis ta, que são hoje, mu i tos de les, ca tó -
li cos mi li tan tes.

A se gun da or dem é a do gru po dos so fre do res, des sa mas sa
fa min ta e mi se rá vel, des ta gen te que vive em casa de ca chor ro, des sa
gen te que não en con tra a jus ti ça so ci al e vê no Par ti do Co mu nis ta,
como viu, tam bém, no Esta do Novo, um meio de sair da opres são. Essa 
mas sa fa cil men te sa i rá do co mu nis mo se os go ver nos se lem bra rem da
sua gran de fi na li da de de re a li zar o bem-co mum. O gran de com ba te ao
co mu nis mo con sis te em re sol ver os pro ble mas fun da men ta is da vida,
en tre os qua is so bre le va o da mi sé ria.

A ter ce i ra or dem per ten ce aos do gru po que cha mo mís ti co,
dan do a esta pa la vra o sen ti do lato. São ho mens que che ga ram à con vic -
ção de que o co mu nis mo é uma ver da de, e de que na Rús sia ela se con -
cre ti za. É o caso de V. Exª e de ou tros mi li tan tes do Par ti do Co mu nis ta.

E por que V. Exas si tu am esse pro ble ma den tro do ter re no po -
lí ti co e acre di tam que a Rús sia lhe te nha dado so lu ção, co lo cam o pro -
ble ma hu ma no aci ma do pro ble ma na ci o nal, e pre ten dem re a li zá-lo,
apo i a dos, po rém, na di ta du ra so vié ti ca.

Eis as três ca te go ri as.
Os da pri me i ra – os es ta giá ri os – saem fa cil men te. Os da

se gun da, mais fa cil men te ain da, se o go ver no co la bo rar, por que ve ri fi ca -
rão ao mes mo tem po, que o Par ti do Co mu nis ta não pode vi ver den tro
da de mo cra cia, pois com ela não co o pe ra, e, se co o pe ras se, re tar da ria a
pre ten di da mar cha para a di ta du ra do pro le ta ri a do. Por esse mo ti vo é
que são pela gre ve – gre ve que não exis te na Rús sia –, gre ve que é em pre -
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ga da na tá ti ca co mu nis ta, não como meio jus to de re i vin di ca ção, mas
como pro ces so de agi ta ção.

Nós, de mo cra tas, Sr. Pre si den te, acha mos que a gra ve é le gí ti ma, 
quan do es go ta dos to dos os me i os nor ma is. Os co mu nis tas, não; que rem 
a gre ve pela gre ve para per tur bar a tran qüi li da de pú bli ca, como su ce deu
em São Pa u lo.

Sr. Car los Pres tes – V. Exa deve tra zer para o Se na do os fa tos.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Hou ve qua tro cen tas gre ves
em São Pa u lo, no ano pas sa do, e a da Ligth, no Rio de Ja ne i ro. Qu an do, 
com a mi nha pre sen ça, o ope ra ri a do da que la em pre sa ia ace i tar as suas
re i vin di ca ções de sa lá ri os, o Par ti do Co mu nis ta de sen ca de ou a gre ve.

Sr. Car los Pres tes – Fo ram os ope rá ri os da Light que fi ze ram
gre ve, e não os co mu nis tas. V. Exª não pode ser con trá rio à von ta de
dos ope rá ri os em fa zer gre ve. É um di re i to que eles têm.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Fi ze ram gre ve para pro vo -
car a agi ta ção.

Sr. Car los Pres tes – É uma acu sa ção po li ci al sem pro vas.
SR. HAMILTON NOGUEIRA – Ora, se não há co la bo ra -

ção, a mas sa de tra ba lha do res vive de cep ci o na da, e, quan do esta en con -
tra um go ver no ca paz de sa tis fa zer as suas mais ca ras as pi ra ções, fi ca rá
com esse go ver no.

Ape nas o gru po mís ti co man te rá o Par ti do Co mu nis ta, que se 
trans for ma rá numa so ci e da de re cre a ti va, li te rá ria e fa mi li ar, pois não te -
ria mais nada a fa zer den tro de uma ver da de i ra de mo cra cia.

Sr. Car los Pres tes – O Par ti do Co mu nis ta pas sou, em dois anos, 
de três mil para du zen tos mil mem bros.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Ao mes mo tem po que se
faz essa pre ga ção dou tri ná ria, mos tran do os er ros tam bém dou tri ná ri os...

Sr. Car los Pres tes – A evo lu ção his tó ri ca do mun do in te i ro pro -
va o con trá rio.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – … deve ser bus car um
con ta to ín ti mo no sen ti do de mos trar aos co mu nis tas que es tão er ra dos, 
que  não que re mos en for cá-los, que não te mos essa vo lú pia, aqui, ma ni -
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fes tada pelo Se nhor Se na dor Car los Pres tes, quan do glo ri fi cou o en for -
ca men to de Pet kow.

Sr. Car los Pres tes – Isso é mais um in sul to. Não glo ri fi quei co i -
sa al gu ma.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – V. Exª jus ti fi cou.

Sr. Car los Pres tes – Dis se que o Go ver no búl ga ro ti nha o di re i to
de fazê-lo.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – V. Exª jus ti fi cou o en for -
ca men to.

Sr. Car los Pres tes – O que eu dis se não é glo ri fi car; ja ma is glo ri -
fi quei o en for ca men to.

V. Exª aí está fal tan do com a ver da de.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Não Srs. Co mu nis tas, nós
não que re mos isso. Qu e re mos ad ver ti-los e pro var-lhes uni ca men te que
es tão er ra dos, den tro do ver da de i ro es pí ri to de mo crá ti co. E o ob je ti vo
so men te será pos sí vel, Sr. Pre si den te, des fru tan do o Par ti do Co mu nis ta
sua li ber da de.

Fe cha do o par ti do, ele pas sa, na tu ral men te, à clan des ti ni da de.
Admi tin do so bre ve nha a cas sa ção de man da tos, te re mos, en -

tão, a clan des ti ni da de ab so lu ta.
Será que um de cre to irá es tan car idéi as?
Será que o Sr. Se nador Car los Pres tes, após o de cre to, de i xa rá

de ser co mu nis ta?
Será que os de pu ta dos, tra ba lha do res, ar tis tas, etc., vão de i xar

de ser co mu nis tas so men te em vir tu de de um de cre to?
Não, Sr. Pre si den te.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª per mi te um apar te?

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Com todo o pra zer.

Sr. Ivo d’Aquino – Mas a cas sa ção de man da tos não pre ten de
ex tin guir ide o lo gi as, nem en vol ve a ques tão de de i xar ou não de ser
co mu nis ta. A Cons ti tu i ção re fe re-se ao pro gra ma e à ação. O que te mos 
a co i bir é o pro gra ma, é a ação dos par ti dos, que con tra ri am o pos tu la do 
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cons ti tu ci o nal. Qu an to à pes soa ser ou não co mu nis ta, o Esta do nada
tem com isso.

Sr. Ca mi lo Mér cio  – Por que fa zem pro pa gan da por meio dos 
ór gãos da de mo cra cia, cor ro en do os ór gãos da de mo cra cia.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – O meu no bre co le ga,
Se na dor Ivo d’Aquino, co lo ca-se em pon to di fe ren te do meu.  Mes mo
pos ta a ques tão no ter re no da de fe sa do Esta do, será sem pre mais acon -
se lhá vel a li ber da de do Par ti do Co mu nis ta. É o que es ta rá cer to.

E es ta rá cer to, por quê?
Por que, cas sa da sua li ber da de e o par ti do pas san do à clan des -

ti ni da de, de i xa rão os seus mem bros de ser co mu nis tas?
Não.
E fi ca rão iner tes?

Sr. Ivo d’Aquino – Por esse ar gu men to, V. Exª não po de rá co i bir 
a ação de qual quer so ci e da de ou as so ci a ção pre ju di ci al ao in te res se pú bli co. 
Terá que per mi tir, por ele, to das as con tra ven ções, in clu si ve o jogo.

Sr. Car los Pres tes – Como ci da dão po de rão fun dar ou tro par ti do. 
Se V.Exª não lhe cas sa os di re i tos po lí ti cos, vão fun dar ou tro par ti do.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Che ga rei lá, meu ilus tre
co le ga.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Se fi car pro va do que o Par ti do Co mu nis ta
é de mo crá ti co, como de cla ra V. Exª, nada terá ele a re ce ar.

Sr. Ivo d’Aquino – Per mi ta-me ain da o no bre Se na dor Ha mil ton
No gue i ra. A lei não pro í be nem pode pro i bir as con vic ções pes so a is ou
ide o ló gi cas de quem quer que seja.

Sr. Car los Pres tes – Mas é o que V. Exª de se ja com o pro je to
nº 24.

Sr. Ivo d’Aquino – Cada um tem o di re i to de ser cris tão, ateu
ou ma o me ta no. É a con vic ção pes so al do ho mem. O que a Cons ti tu i ção 
veda é o pro gra ma, é a ação con si de ra da pre ju di ci al ao in te res se pú bli co, 
seja de que par ti do for. É co i sa di fe ren te.
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SR. HAMILTON NOGUEIRA – O Esta do tem ou tros me i os
para se de fen der.

Che ga rei lá. Por ora, es tou ex pon do a par te de mi nha en tre -
vis ta, que não foi pu bli ca da. Con si de ro-a ne ces sá ria, e que ro crer que, se 
o Se na dor Car los Pres tes ti ves se dela co nhe ci men to, não se te ria pre ci pi -
ta do em fa zer as con si de ra ções que apre sen tou da tri bu na des ta Casa.

Como di zia, por pas sar o par ti do para a clan des ti ni da de, nem
por isso os adep tos do Par ti do Co mu nis ta de i xa rão de ser co mu nis tas,
em bo ra pos sam não mais apa re cer como co mu nis tas.

E, des te modo, nós não po de mos mais agir por ami za de, por
ação de pre sen ça ou por pre ga ção so bre os co mu nis tas que es ta rão na
clan des ti ni da de.

Mas irão fi car iner tes?
Não! Vão agir por to dos os me i os.

Sr. Aloy sio de Car va lho – Nas fi le i ras de ou tros par ti dos, como
o PSD.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Agi rão nas fi le i ras de ou -
tros par ti dos, nas as so ci a ções cul tu ra is, nos sin di ca tos, em to dos os
agru pa men tos hu ma nos. Acon te ce – jus ti ça se faça as co mu nis tas – que
eles têm ca pa ci da de de sa cri fí cio; tra ba lham para o seu par ti do dia e no i -
te. Ne gar isso se ria ne gar a re a li da de. Infe liz men te, os de mo cra tas – ver -
da de seja dita – ain da não têm con fi an ça na de mo cra cia. E os cris tãos,
por sua vez, tem mais con fi an ça na po lí cia do que na gra ça.

Entre tan to, os de mo cra tas como eu con fi am na de mo cra cia.
Que su ce de rá com os co mu nis tas que não po dem agir por

meio de seu par ti do? Vão agir, como dis se, por meio de as so ci a ções de
todo gê ne ro.

Foi o que eu dis se.
Infe liz men te, o jor na lis ta não re pro du ziu bem o meu pen sa -

men to e usou até de pa la vras que me não são usa is, como ei va do – ei va do 
de co mu nis tas – e ex pres sões com que não pac tuo, como “de nun ci ar”.
De nun ci ar é co i sa da GPU e da Ges ta po. Nós, de mo cra tas, não po de -
mos ad mi tir a de nún cia.

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 715



Eu con jec tu ra va so bre o que acon te ce ria se fos se con su ma da
essa co i sa ino mi ná vel, que é a cas sa ção de man da tos. Entre tan to, hou ve
a in tri ga, hou ve a de tur pa ção. Ci ta ram no mes não men ci o na dos e os es -
tu dan tes, com toda ra zão, fi ca ram me lin dra dos.

Eu es ta va em Belo Ho ri zon te quan do che gou o mes mo Gus -
mão e me pro cu rou com uma tur ma de es tu dan tes. Dei-lhes, en tão,
com ple to es cla re ci men to. Com pa re ci, de po is, à re u nião dos es tu dan tes,
sen do ho me na ge a do por to dos eles, in clu si ve o pre si den te da União Na -
ci o nal dos Estu dan tes.

Quer di zer que o Sr. Se na dor Car los Pres tes che gou tar de...

Sr. Car los Pres tes – Sim ples men te li a nota pu bli ca da na im -
pren sa.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Dei uma nota aos jor na is,
nota que V. Exª po de rá ler à tar de, as si na da por mim, em que de cla ro que
não afir mei, como de fato não o fiz, que a di re ção da UNE é co mu nis ta.

Jul go, e nin guém pode jul gar em con trá rio, que a cam pa nha
do pe tró leo é fun da men tal para a li ber ta ção eco nô mi ca do Bra sil.

Com essa con vic ção, quis aler tar os de mo cra tas, por que, com
a pas sa gem do Par ti do Co mu nis ta para a clan des ti ni da de, os co mu nis tas 
cor re rão para as ou tras agre mi a ções onde se rão ca pa zes de des vir tu ar a
cam pa nha, por in fluên cia da Rús sia, de modo a nun ca ter mos pe tró leo
no Bra sil, fa vo re cen do, as sim, a pá tria rus sa.

Foi o que de cla rei. O co mu ni ca do deve ser pu bli ca do hoje no
mes mo jor nal, esse que V. Exª nun ca lê...

Sr. Car los Pres tes – Leio to dos os jor na is, Sr. Se na dor, para
es tar bem-in for ma do.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – … esse, cuja sim ples ci ta -
ção do nome de i xa V. Exª ir ri ta do, e, no en tan to, ago ra se lem brou de ler.

Mi nha nota aca ba as sim: Não sou nem po de ria ser con trá rio à 
per ma nên cia de es tu dan tes co mu nis tas da UNE. É um di re i to que lhes
as sis te. São es tu dan tes. Po dem e de vem com pa re cer. Re co men dei, en tão, 
aos es tu dan tes o que de ve mos fa zer em re la ção a eles. Ami za de, con ta to
ín ti mo, de ba te de idéi as, por que, numa ver da de i ra de mo cra cia, o úni co
meio de con ver ter os ho mens é o co te jo fran co das idéi as, para que
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se jam ab sor vi dos, mas nun ca en for ca dos, nun ca fe ri dos, nun ca gui lho ti -
na dos. Foi o que afir mei. É, até hoje, o que te nho pre ga do, con fir man do 
sem pre mi nhas con vic ções de mo crá ti cas.

E exa ta men te por que te nho mu i to amor à de mo cra cia, não a
que ro de sar ma da.

Não sou um “bon zi nho” e Vos sa Exce lên cia está ven do que
não sou. Qu e ro uma de mo cra cia ar ma da, vi gi lan te.

Se o Par ti do Co mu nis ta pode vi ver den tro da de mo cra cia,
den tro da or dem, no en tan to, deve fi car sem pre sob vi gi lân cia, sob con -
tí nua vi gi lân cia, por que sua fi na li da de é aca bar com a de mo cra cia para
subs ti tuí-la pelo seu re gi me.

Sr. Car los Pres tes – A vi gi lân cia deve ser so bre to dos.

Sr. Ca mi lo Mércio – Não há dú ví da.

Sr. Ivo d’Aquino – Pelo ar gu men to de V. Exª, esse par ti do não
pode exis tir den tro da de mo cra cia.

Sr. Aloy sio de Car va lho – A fi na li da de é aca bar com a de mo cra -
cia, mas não a aca bou ain da.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – É por que V. Exª ain da não 
ad qui riu con fi an ça na de mo cra cia. (Ri sos.) De mo cra cia só se im plan ta
com a prá ti ca da de mo cra cia. Ain da te nho es pe ran ça de ver o Sr. Se na dor
Car los Pres tes um de mo cra ta con vic to, mas no bom sen ti do e não no
em que S. Exª dá a esse vo cá bu lo.

A vi gi lân cia, po rém, é ne ces sá ria, por que – não te nha mos
ilu sões – in con tes ta vel men te o Par ti do Co mu nis ta em pre ga as mes mas
pa la vras que nós pro fe ri mos, mas com sen ti do com ple ta men te di fe ren te.

Sr. Ca mi lo Mércio – Não te mos a me nor dú vi da.

Sr. Ivo d’Aquino – Vejo que Vos sa Exce lên cia tem gran de
es pe ran ça na dou tri na ção que está fa zen do ao Sr. Se na dor Car los Pres tes.
Pode ser que V. Exª con si ga sua con ver são.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Há pou cos dias, S. Exª
fa lou em es pí ri to cris tão.
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Sr. Car los Pres tes  – Espe ro que esse es pí ri to cris tão dê abo no
de Na tal aos apo sen ta dos e às vi ú vas.

SR. HAMILTON NOGUEIRA – Já es ta mos as sis tin do ao
co me ço da con ver são, por que, pelo Par ti do Co mu nis ta, não se dão es -
mo las e o Sr. Se na dor Car los Pres tes já quer dis tri buí-las; S. Exª é fi lan -
tro po.

Sr. Car los Pres tes  – Nas so ci e da des ca pi ta lis tas, a es mo la, às
ve zes, é ne ces sá ria. Qu an do a mi sé ria che ga ao grau que che gou em
nos so País, to dos pre ci sa mos ser fi lan tro pos. Não há ra zão para que se
ne gue o abo no.

SR. HAMILTON NOGUEIRA  – Estou de acor do com
V. Exª.

Pre ci so di zer ao Ple ná rio que, on tem à no i te e mes mo hoje
pela ma nhã, fui pro cu ra do pelo Pre si den te e por um dos di re to res da
União Na ci o nal dos Estu dan tes, que deu a ques tão por en cer ra da,
pe din do mi nha co la bo ra ção na cam pa nha do pe tró leo. E te rão essa
co la bo ra ção. (Mu i to bem! Mu i to bem. Pal mas.)

SR. VICTORINO FREIRE – Sr. Pre si den te, de se jo de fen der 
o Pre si den te Li nha res da alu são que re pu to in ju ri o sa fe i ta pelo Sr. Se na -
dor Car los Pres tes. Sou in sus pe i to para as su mir esta ati tu de por que
como V. Exª sabe cri ti quei se ve ra men te o Pre si den te Li nha res quan do
S. Exª à fren te dos des ti nos do País no me ou in ter ven tor no meu Esta do,
para pre si dir ao ple i to de 2 de de zem bro, ma gis tra do apo sen ta do al ta -
men te fac ci o so que, ao che gar ao Ma ra nhão, exo ne rou to dos os meus
cor re li gi o ná ri os e ba i xou de cre to, tor nan do sem efe i to apo sen ta do ri as,
au men to de ven ci men tos, etc.

Sr. Car los Pres tes – V. Exª me per mi te um apar te? (Assen ti men to
do ora dor.) – Não tive ne nhu ma in ten ção de in ju ri ar o Sr. Mi nis tro José
Li nha res. Te ria en tre tan to mu i to pra zer se V. Exª pu des se apre sen tar
fa tos que con tes tas sem os que eu trou xe para co nhe ci men to do Se na do. 
Não há de mi nha par te ne nhu ma in jú ria a S. Exª.

SR. VICTORINO FREIRE – Fol go mu i to com a de cla ra ção
de V. Exª e vou dar uma ex pli ca ção.
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Sr. Car los Pres tes – O que há são fa tos con cre tos e se es ses fa -
tos são pre ju di ci a is ao Sr. Mi nis tro Li nha res a cul pa não é mi nha.

SR. VICTORINO FREIRE – Peço li cen ça a V. Exª para
con ti nu ar nas mi nhas con si de ra ções.

Após o ple i to de 2 de de zem bro che guei à evi dên cia de que o
Sr. Mi nis tro Li nha res agi ra de boa-fé na no me a ção do in ter ven tor. S. Exª
fora le va do a esse erro pelo seu Mi nis tro da Jus ti ça.

Sr. Fer nan des Tá vo ra – V. Exª pode es tar cer to de que o Sr.
Mi nis tro José Li nha res age sem pre de boa-fé. Pode er rar como ho mem
mas pro ce de sem pre com hon ra.

SR. VICTORINO FREIRE – Mu i to gra to a V. Exª pelo seu
apar te.

Mas, Sr. Pre si den te, a au sên cia do Sr. Mi nis tro Li nha res do
Tri bu nal Ele i to ral, por mo ti vo de mo lés tia quan do ali se jul ga va a ques tão
do fe cha men to do Par ti do Co mu nis ta, não pre ju di cou de for ma al gu ma
a de ci são fi nal nem o Par ti do Co mu nis ta.

Assu min do a pre si dên cia o Sr. Mi nis tro La fa i e te de Andra da,
foi con vo ca do para subs ti tuí-lo o emi nen te Sr. Mi nis tro Ri be i ro da
Cos ta, que deu voto ab so lu ta men te con trá rio ao fe cha men to do Par ti do 
Co mu nis ta.

Nes tas con di ções é cla ro que não po de ria ter ha vi do ma no bra 
po lí ti ca nem co var dia da par te do Sr. Mi nis tro Li nha res por não ter pre -
si di do ao jul ga men to.

Sr. Fer nan des Tá vo ra – V. Exª me per mi te ou tro apar te? (Assen -
ti men to do ora dor.) – To dos sa be mos das re la ções de ami za de en tre os
Mi nis tros Ri be i ro da Cos ta e José Li nha res. É mais um mo ti vo para
acre di tar mos que não agi ri am des se modo por ma i o ria po lí ti ca.

Sr. Car los Pres tes – Mas quem subs ti tu iu o Mi nis tro Li nha res
foi o Mi nis tro La fa i e te de Andra da.

SR. VICTORINO FREIRE – Em vir tu de de ter o Mi nis tro
La fa i e te de Andra da as su mi do a Pre si dên cia, foi con vo ca do o Mi nis tro
Ri be i ro da Cos ta, que, aliás, vo tou con tra o fe cha men to do Par ti do
Co mu nis ta.
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Sr. Car los Pres tes – O fato con cre to é que o Mi nis tro Li nha res
pre si diu o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e não pre si diu o Tri bu nal Su pe ri or 
Ele i to ral.

SR. VICTORINO FREIRE – O Sr. Mi nis tro José Li nha res
não de i xou, não se afas tou do Tri bu nal Ele i to ral por cál cu lo, por co var dia
ou por ma no bra po lí ti ca.

Srs. Apo lô nio Sa les e Etel vi no Lins – Mu i to bem.
Sr. Car los Pres tes – Na opi nião do ora dor.

SR. VICTORINO FREIRE – Se S.Exª as sim pro ce des se, não 
te ria dado opor tu ni da de a que se con vo cas se o Sr. Mi nis tro Ri be i ro da
Cos ta e que este emi tis se voto con trá rio ao fe cha men to do Par ti do,
como deve sa ber mu i to bem o Sr. Se na dor Car los Pres tes.

Sr. Car los Pres tes – Re al men te, foi um gran de voto.
SR. VICTORINO FREIRE – De se ja va, Sr. Pre si den te, dar

esta ex pli ca ção ao Se na do para es cla re cer o sen ti do da alu são do Sr. Se na dor
Car los Pres tes, que, aliás, aca ba de de cla rar que não teve a in ten ção...

Sr. Car los Pres tes – Exa mi nei os fa tos. Nada mais.
SR. VICTORINO FREIRE – … de in ju ri ar o Pre si den te da

Cor te Su pre ma do País. (Mu i to bem! Mu i to bem!)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sobre o registro eleitoral do Partido Comunista

(Dis cur so pro nun ci a do na 137ª Ses são do Se na do
Fe de ral, Ana is do Se na do, vol. 11, 6-10-47, pp. 75-93.)

SR. PRESIDENTE – Está fin da a le i tu ra do ex pe di en te.
Não há ora do res ins cri tos.
SR. CARLOS PRESTES – Peço a pa la vra.
SR PRESIDENTE – Tem a pa la vra o no bre Se na dor.
SR. CARLOS PRESTES∗ – Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, na

úl ti ma ses são, por meio da bri lhan te pa la vra do ilus tre lí der do PSD...
Sr. Ivo d’Aquino – Mu i to obri ga do a V. Exª.
SR. CARLOS PRESTES – ... ti ve mos oca sião de ou vir opi -

niões so bre a cas sa ção do re gis tro ele i to ral do Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil, emi ti das por cin co emi nen tes ju ris tas pá tri os. 

Entre os no mes ci ta dos, en con tra va-se o do emé ri to ex-Pre si -
den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Mi nis tro Edu ar do Espí no la, bas -
tan te co nhe ci do nes ta Casa. A res pe i to da opi nião do mi nis tro Edu ar do
Espí no la já ti ve ram oca sião de fa lar, em res pos ta ime di a ta ao no bre lí der 
do PSD, dois se na do res e par ti cu lar men te o ju ris ta que é o nos so co le ga,
no bre Se na dor Arthur San tos. 

∗ Não foi re vis to pelo ora dor.



É cons tran gi do, Sr. Pre si den te, que des ta tri bu na ve nho tra tar
de ques tões ju rí di cas, vis to como nes ta Casa pre do mi nam os ba cha réis
em Di re i to. Ca be ria a to dos, me nos a mim, in ter vir no as sun to. No
en tan to, as con tin gên ci as, a si tu a ção em que me en con tro, a sin gu la ri da de
mes mo da re pre sen ta ção do meu par ti do nes ta Casa, obri gam-me a
de sem pe nhar esse pa pel e to mar os pa re ce res aqui ci ta dos para es cla re cer
me lhor o as sun to.

Sem dú vi da al gu ma, não está mais em de ba te a le ga li da de do
re gis tro do Par ti do Co mu nis ta. É uma ques tão já de ci di da pelo Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral e que hoje se en con tra en tre gue ao Su pre mo Tri bu nal 
Fe de ral, que de ci di rá do re cur so fe i to pelo ad vo ga do do Par ti do Co mu -
nis ta.

A Casa e a opi nião pú bli ca com pre en dem per fe i ta men te a
si tu a ção em que se en con tra o no bre lí der do PSD, au tor e pri me i ro sig -
na tá rio do Pro je to nº 24 que, im pos si bi li ta do de tra zer opi niões ou pa re -
ce res ju rí di cos fa vo rá ve is ao pro je to, traz ao co nhe ci men to do Ple ná rio
pa re ce res e opi niões so bre uma ques tão que não está em de ba te, qual a
do re gis tro ele i to ral do Par ti do Co mu nis ta.

A fra gi li da de da ar gu men ta ção é evi den te, por que aque les
pa re ce res, re la ti vos ao re gis tro ele i to ral do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil,
nada di zem quan to à cas sa ção de man da tos. A ques tão é ou tra e o as sun to
em de ba te é com ple ta men te di fe ren te.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª per mi te um apar te?

SR. CARLOS PRESTES – Com o ma i or pra zer.

Sr. Ivo d’Aquino – Jul go que nada dis se aqui so bre a iden ti da de 
das duas ques tões. De i xei bem cla ro, no que ex pen di, que a de ci são do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ha via sido cri ti ca da por que en fren ta ra a
Cons ti tu i ção Fe de ral. Trou xe pa re ce res de vá ri os ju ris tas que ha vi am
con cor da do com a in ter pre ta ção dada por aque le Tri bu nal à cas sa ção do 
re gis tro. Se há con fu são a res pe i to não é mi nha, mas de V. Exª ou de
quem que i ra con fun dir o que eu dis se nes ta Casa.

SR. CARLOS PRESTES – Sr. Se na dor, é su fi ci en te men te cla -
ro, para to dos os que ou vi ram a pa la vra bri lhan te de V. Exª, que o que
está em ca u sa é a cas sa ção de man da tos e que, im pos si bi li ta do de tra zer
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pa re ce res dos ju í zes a res pe i to do Pro je to nº 24, V. Exª trou xe pa re ce res 
so bre a cas sa ção do re gis tro ele i to ral do par ti do.

Sr. Ivo d’Aquino – E foi a mi nha in ten ção.

SR. CARLOS PRESTES – Qu an to à cons ti tu ci o na li da de ou
não, pre ten do en trar ago ra no as sun to por que, tra zi do ao co nhe ci men to da 
Casa o pro ble ma do re gis tro ele i to ral do Par ti do Co mu nis ta, é in dis pen -
sá vel que este seja es cla re ci do. Por de sa gra dá vel que seja ao Se na do ter
que so frer, du ran te lon gos mi nu tos a mi nha pa la vra (não apo i a dos), tra -
ta rei dos cin co pa re ce res li dos pelo no bre Se na dor Ivo d’Aquino.

É sin gu lar que o mais pru den te, o mais se re no, aque le que
cons ti tui re al men te uma li ção, seja jus ta men te o do emi nen te ex-pre si -
den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. S. Exª, com a sua gran de ex pe riên cia
da vida e do tra ba lho ju rí di co, faz ques tão de não en trar no mé ri to do
as sun to. Sabe que um juiz pode opi nar so bre uma lei, in ter pre tar de ter mi -
na do tex to, mas não pode ab so lu ta men te de ci dir, não pode di zer se uma
sen ten ça é jus ta ou in jus ta sem ma nu se ar o pro ces so e sem ou vir as par tes.

Infe liz men te, os ou tros qua tro ju ris tas aqui ci ta dos pelo no bre
lí der do PSD não se gui ram o exem plo do ilus tre Mi nis tro Edu ar do Espí -
no la; fo ram mu i to além de di zer da com pe tên cia ou não, por que o ci ta do
mi nis tro ape nas afir mou ser da com pe tên cia do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral 
de ci dir so bre o re gis tro ou a cas sa ção de re gis tro de par ti dos po lí ti cos.

Le rei, mais adi an te, esse pa re cer. Qu e ro, an tes, tra tar dos
ou tros qua tro.

O pri me i ro, do Sr. Mi nis tro Ben to de Fa ria, opi na so bre a cas -
sa ção do re gis tro ele i to ral do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, mas opi na
mal. Diz, por exem plo, S. Exª:

“A de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, or de nan do o
fe cha men to do Par ti do Co mu nis ta, as sen tou na pro va pos te ri or
ao seu re gis tro, pela qual fi ca rá de mons tra da a sua fi na li da de
ocul ta de en fren tar a Cons ti tu i ção Na ci o nal, para su pri mir o
re gi me po lí ti co por ela es ta be le ci do.”

Ora, Sr. Pre si den te, como te rei oca sião ain da hoje de de mons -
trar, esta opi nião é fal sa. É fal sa de prin cí pio a fim, por que nada do que
afir ma fi cou pro va do. Ju í zes que vo ta ram a fa vor ou con tra a cas sa ção
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do re gis tro, ne nhum de les teve co ra gem su fi ci en te para sus ten tar o que
o Mi nis tro Ben to de Fa ria afir mou. S. Exª, por tan to, foi além da con sul ta,
por que esta di zia res pe i to, ex clu si va men te, à com pe tên cia ou não do
Tri bu nal Ele i to ral para cas sar o re gis tro de par ti do po lí ti co, en tran do no 
mé ri to do as sun to sem co nhe cer do pro ces so e sem tra zer um só fato
novo ca paz de jus ti fi car sua opi nião.

Mais adi an te, diz ain da S. Exª:
“Admi ti dos como fo ram a or ga ni za ção e re gis tro do alu -

di do par ti do, o seu fun ci o na men to pode, por tan to, ser im pe -
di do, quan do a ação po lí ti ca de sen vol vi da visa der ru bar a Fe -
de ra ção e a Re pú bli ca, nos vi gen tes mol des de sua ins ti tu i ção.”
A esse res pe i to, Sr. Pre si den te, tam bém nada fi cou pro va do.

O ter mo “quan do” re fe re-se a um fu tu ro pos sí vel, ou não, se gun do a
opi nião de S. Exª com re fe rên cia ao nos so par ti do. Essa opi nião, en tre -
tan to, é fal sa, não se ba se ia em fato al gum con cre to.

A atu a ção do Par ti do Co mu nis ta e de seus re pre sen tan tes na
Assem bléia Cons ti tu in te e, de po is, no Po der Le gis la ti vo, tem sido in sis -
ten te na de fe sa do Po der cons ti tu í do.

Mais adi an te, ain da afir ma Sua Exce lên cia:
“Se a pró pria Cons ti tu i ção não in va li da a vi gên cia das

leis que lhe se jam con trá ri as, como ha via de per mi tir a sub sis -
tên cia de qual quer par ti do po lí ti co que pre ten da su pri mi-la e
às suas or ga ni za ções por pro ces sos in con fes sá ve is?”
Qual a pro va dis to? Esta opi nião de S. Exª, a res pe i to do Par ti do 

Co mu nis ta, é fal sa e des men ti da pe los fa tos, pelo seu pro gra ma e pela sua 
atu a ção du ran te os dois anos de cor ren tes des de o re gis tro ele i to ral.

Como se vê, Sr. Pre si den te, o Mi nis tro Ben to de Fa ria vai mu i -
to além da con sul ta. Não teve S. Exª a pru dên cia do Mi nis tro Edu ar do
Espí no la para opi nar sim ples men te quan to à in ter pre ta ção da lei e não
en trar no mé ri to da ques tão, as pec to este que não po dia apre ci ar, por -
que não co nhe ce o pro ces so e não ou viu as par tes.

O se gun do pa re cer é de au to ria do ilus tre ba cha rel Dr. Au gus to 
Pin to Lima, Pre si den te da Ordem dos Advo ga dos. Pro cu ra S. Exª ex pli car
o es pí ri to de § 13 do art. 141 da Cons ti tu i ção, para afir mar que “o
pro gra ma ou ação do Par ti do Co mu nis ta con tra ria o re gi me de mo crá ti co”.
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Qual a base de se me lhan te afir ma ti va? Qual a pro va apre sen -
ta da por S. Exª?

Ne nhu ma, Se nho res. Len do-se o pa re cer do Dr. Au gus to Pin to
Lima, não se en con tra uma só pro va. São opi niões mu i to res pe i tá ve is,
sem dú vi da, mas que não bas tam para apli ca ção da lei. Para apli cá-la,
para exe cu ção do § 13 do art. 141, se ria in dis pen sá vel que os fa tos fos -
sem apon ta dos.

Diz S. Exª, fa lan do so bre o co mu nis mo:

“Numa so ci e da de cris tã, li be ral e for ma da no cul to do
Di re i to, o co mu nis mo é um cor po es tra nho, per tur ban do a
sa ú de do or ga nis mo so ci al. E ex tir par este can cro po lí ti co é
ser vi ço de sal va ção pú bli ca.”

É a opi nião de um des ses crip to fa cis tas, que cha mam co mu nis -
tas a to dos que dis cor dam de suas idéi as; é a ma ne i ra de pen sar de S. Exª.
Mas um juiz não pode de ci dir de acor do com a pró pria opi nião, em bo ra
res pe i tá vel, e sim em face das pro vas. Se ria ne ces sá rio S. Exª exi bir os
com pro van tes do que afir ma, evi den ci an do a ver da de dos fa tos.

Em pa í ses como a Ingla ter ra, a Fran ça e a Itá lia, cons ti tu í dos
de so ci e da des cris tãs, o Par ti do Co mu nis ta é per fe i ta men te le gal, li vre,
em pé de igual da de com as de ma is agre mi a ções po lí ti cas. Na Fran ça,
está co lo ca do em pri me i ro lu gar.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª dá li cen ça para um apar te? (Assen ti -
men to do ora dor.) – É per fe i ta men te exa to o que V. Exª diz. Há ape nas a
acen tu ar que, na Rús sia So vié ti ca, to dos os par ti dos, a não ser o do Go -
ver no, são ile ga is.

SR. CARLOS PRESTES – Abso lu ta men te.

Sr. Ivo d’Aquino – Isso é o in te res san te.

SR. CARLOS PRESTES – Não es ta mos tra tan do da Cons ti -
tu i ção so vié ti ca. Não te nho em mãos a lei bá si ca da que le país. Esta mos
cu i dan do de nos sa Cons ti tu i ção, de fen den do nos sa ter ra e a de mo cra cia 
no Bra sil.

Qu an to à dis cus são a que V. Exª quer ar ras tar-me...
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Sr. Ivo d’Aquino – Não pre ten do ar ras tar V. Exª. O no bre co le -
ga fa lou da Fran ça.

SR. CARLOS PRESTES – ... cre io des ne ces sá rio tra vá-la
ago ra. Ade ma is, nos to ma ria mu i to tem po. Opor tu na men te po de rei vol -
tar à tri bu na para tra tar do as sun to.

Sr. Ivo d’Aquino – Ou vi rei V. Exª com gran de pra zer.

SR. CARLOS PRESTES – Re fe ri-me à Fran ça por que, em -
bo ra país es sen ci al men te cris tão, ali o Par ti do Co mu nis ta é le gal. Exis te
ou não, na Fran ça, o Par ti do Co mu nis ta? Exis te. A so ci e da de fran ce sa é
ou não cris tã? É.

Está, ou não, o Par ti do Co mu nis ta, em pri me i ro lu gar na
Fran ça? Está. 

Sr. Ca mi lo Mér cio – Se o Par ti do Co mu nis ta do mi nas se na
Fran ça, que ocor re ria? Per mi ti ria a exis tên cia de ou tros par ti dos?

SR. CARLOS PRESTES – O Par ti do Co mu nis ta cum pri ria o
seu pro gra ma em que se per mi te a mul ti pli ci da de de par ti dos. O pro gra -
ma do Par ti do Co mu nis ta no Bra sil é igual men te o da mul ti pli ci da de de
par ti dos.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Pro gra ma ca mu fla do.

SR. CARLOS PRESTES – Du vi do que V. Exas pro vem se ja -
mos con trá ri os à plu ra li da de de par ti dos. 

O Par ti do Co mu nis ta é o mais vo ta do na Fran ça; está no
po der na Tche cos lo vá quia, onde foi o mais vo ta do. O Che fe do Go -
ver no da Tche cos lo vá quia é o Se cre tá rio Ge ral do Par ti do Co mu nis -
ta, Cle ment Got wald, e com esse go ver no co la bo ram os de ma is par -
ti dos.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Então, não é Par ti do Co mu nis ta. Por que o 
co mu nis mo é uni par ti dá rio.

SR. CARLOS PRESTES – É a re a li da de que pos so apon tar.

Sr. Ivo d’Aquino – Esse Cle ment Got wald ain da não foi “pen -
du ra do”: está es pe ran do sua hora.
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SR. CARLOS PRESTES – Essa ques tão de “pen du rar” é
re la ti va. Na Gré cia tam bém es tão “pen du ran do” os re vo lu ci o ná ri os,
ho mens que se ba tem pelo pro gres so do país.

Sr. Ivo d’Aquino – Estão “pen du ran do” mal, nes te caso. V. Exª
sabe que na Iu gos lá via os co mu nis tas cas sa ram as re pre sen ta ções de
to dos os par la men ta res ele i tos pe los ou tros par ti dos.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª está equi vo ca do.

Sr. Ivo d’Aquino – Não es tou.

SR. CARLOS PRESTES – Não fo ram cas sa das as de to dos.
V. Exª não co nhe ce a Cons ti tu i ção da Iu gos lá via.

Sr. Ivo d’Aquino – Não há Cons ti tu i ção lá.

SR. CARLOS PRESTES – Se a Cons ti tu i ção bra si le i ra de ter -
mi nas se a cas sa ção de man da tos, te ría mos de nos sub me ter a ela. Mas a
nos sa Car ta Mag na não pre vê o caso.

Sr. Ivo d’Aquino – A Cons ti tu i ção de ter mi na a cas sa ção.

SR. CARLOS PRESTES – Não de ter mi na. Qu an to à Iu gos lá -
via, tra ta-se de ou tros fa tos ob je ti vos. Te ría mos de ir lá ve ri fi car em que
con di ções se pro ces sou a cas sa ção dos man da tos de ele men tos que
cons pi ra vam con tra o go ver no.

Se V. Exas con se gui rem, aqui, pro vas de que os co mu nis tas
bra si le i ros cons pi ra ram, como qual quer ou tra pes soa o faz, o Go ver no
es ta rá su fi ci en te men te ar ma do, com a Cons ti tu i ção e a lei, para puni-los.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª sabe me lhor do que nin guém que o
Par ti do Co mu nis ta vive, pela téc ni ca, em per ma nen te cons pi ra ção.

SR. CARLOS PRESTES – Que téc ni ca?

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª sabe me lhor do que eu.

SR. CARLOS PRESTES – São pa la vras, Sr. Se na dor. Se V.
Exª faz afir ma ções des sa gra vi da de, não pode de i xar de acom pa nhá-las
de pro vas.

Sr. Ivo d’Aquino – Pos so pro var a V. Exª o que afir mo.
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Sr. Ca mi lo Mér cio – O Se na dor Car los Pres tes es tra nha o mi la -
gre de não es tar cons pi ran do.

SR. CARLOS PRESTES – Há dois anos e meio o Par ti do
Co mu nis ta é re gis tra do no Tri bu nal Ele i to ral e sua luta per sis ten te tem
sido em de fe sa da de mo cra cia e da Cons ti tu i ção. De sa fi a mos, re pi ta -
mos, que nos tra gam pro vas do con trá rio.

Sr. Se na dor, é mu i to fá cil pro nun ci ar pa la vras. Mas que re mos
pro vas e pro vas nem mes mo os Hi ma la ia e os Bar re to Pin to con se gui ram 
le var ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, como dis se ram os pró pri os ju í zes
que vo ta ram no pro ces so.

Qu e re mos fa tos. Há gran de di fe ren ça en tre pa la vras e fa tos, e 
a opi nião pú bli ca já sabe dis tin gui-la.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª sabe que os cons pi ra do res não
an dam com dis tin ti vos na la pe la.

Sr. Ca mi lo Mér cio – As cons pi ra ções não po dem ser os ten si vas.

Sr. Ivo d’Aquino – Só apa re cem quan do de fla gra das.

SR. CARLOS PRESTES – Vos sa Exce lên cia mes mo fri sou
esse ar gu men to. Então, que V. Exª está cons pi ran do con tra a or dem
le gal e a Cons ti tu i ção com seu pro je to fla gran te men te in cons ti tu ci o nal.
Isso é que é uma ver da de i ra cons pi ra ção. E são fa tos. Não se tra ta, sim -
ples men te, de cons pi ra ção de pa la vras, como V. Exª acu sa, mas de acu -
sa ções con cre tas, por que o pro je to de lei apre sen ta do ao Se na do é fla -
gran te men te in cons ti tu ci o nal. É um aten ta do, uma cons pi ra ção con tra a 
Car ta Mag na. É cla ro.

Sr. Ivo d’Aquino – O que é cla ro não é cons pi ra ção. Bas ta ser
cla ro para não ser cons pi ra ção.

SR. CARLOS PRESTES – Então, isso me obri ga ria a em pre -
gar vo cá bu lo mais “pe sa do”.

Sr. Ivo d’Aquino – Abrin do um di ci o ná rio V. Exª logo verá que
ação cla ra não pode ser cons pi ra ção. São pa la vras cujo sen ti do se re pe lem.

SR. CARLOS PRESTES – Se V. Exª não con si de ra cons pi ra -
ção esse fato, exis te pa la vra mais for te para de fi ni-lo, mas que, evi den te -
men te, não pos so em pre gar.
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Sr. Se na dor, uma acu sa ção deve vir acom pa nha da de pro vas.
V. Exª não pode acu sar  nin guém de cons pi rar, sem apon tar fa tos por
que pode ser pro ces sa do. E V. Exª está, no Se na do, re pe tin do ca lú ni as
as sa ca das pela im pren sa fas cis ta que com ba te mos. V. Exª re no va no ple -
ná rio des ta Casa afir ma ções in fun da das que nem de lon ge pode do cu -
men tar.

Sr. Ivo d’Aquino – Pos so pro var. O que afir mei a V. Exª é que
a téc ni ca do Par ti do Co mu nis ta é de per ma nen te cons pi ra ção. Está na
dou tri na de to dos os seus co ri fe us.

SR. CARLOS PRESTES – O que cha ma V. Exª “téc ni ca” do
Par ti do Co mu nis ta? Sua téc ni ca é edu car po li ti ca men te o povo. Nes se
sen ti do, for ma-se opi nião fal sa do co mu nis mo. V. Exª, Sr. Se na dor,
ain da está sob a in fluên cia das li ções de Go e bels a res pe i to do co mu -
nis mo.

Sr. Ivo d’Aquino – Não es tou.

SR. CARLOS PRESTES – … no ções com ple ta men te fal sas e 
er ra das, tão er ra das que Go e bels mor reu, e Hi tler, com toda a for ça que
pos su ía, foi es ma ga do. É a li ção con cre ta; é a re a li da de his tó ri ca, mos -
tran do de que lado es ta va o erro: do lado do fas cis mo. São os fas cis tas
que têm essa opi nião, in te i ra men te fal sa, so bre o co mu nis mo.

Fren te à lei, só po de mos li dar com do cu men tos. O par ti do
re gis trou seu pro gra ma, cu jos pos tu la dos es tão per fe i ta men te den tro da
Cons ti tu i ção, e nada pode ser ob je ta do con tra ele, nem mes mo an tes de
18 de se tem bro.

Sr. Ivo d’Aquino – Res pon da-me V. Exª o se guin te: é ou não
do pro gra ma co mu nis ta a dou tri na da re vo lu ção per ma nen te?

SR. CARLOS PRESTES – Equí vo co de V. Exª.

Sr. Ivo d’Aquino – Não es tou equi vo ca do, por que é da dou tri na
de Lenine a re vo lu ção das mas sas.

Sr. Ca mi lo Mér cio – To dos sa bem dis so.

SR. CARLOS PRESTES – O Par ti do Co mu nis ta pre ga e
de se ja o pro gres so do Bra sil, a li qui da ção dos res tos fe u da is en tre nós, a 
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re for ma agrá ria, a edu ca ção po lí ti ca do povo, sua or ga ni za ção em as so -
ci a ções, a ele va ção de seu ní vel so ci al e po lí ti co.

Sr. Ivo d’Aquino – Se é da téc ni ca do par ti do...

SR. CARLOS PRESTES – Que téc ni ca?

Sr. Ivo d’Aquino – … fazê-lo vi to ri o so pela re vo lu ção evi den -
te men te o con se gui rá cons pi ran do.

SR. CARLOS PRESTES – Vos sa Ex ce lên cia ape nas re pe te as 
pa la vras que ouve.

Sr. Ivo d’Aquino – A téc ni ca não é de V. Exª, mas do par ti do.

SR. CARLOS PRESTES – Essa téc ni ca de que fala é cri a da
na ca be ça de V. Exª que ig no ra o que seja o Par ti do Co mu nis ta.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Então Vos sa Exce lên cia está di vor ci a do do 
Par ti do Co mu nis ta.

SR. CARLOS PRESTES – Ele foi or ga ni za do por ci da dãos
bra si le i ros, no gozo de di re i tos po lí ti cos, com pro gra ma per fe i ta men te
de acor do com a lei...

Sr. Ivo d’Aquino – É cla ro.

SR. CARLOS PRESTES – … como te rei oca sião de mos trar
aqui, len do tre chos do re la tó rio do Pro fes sor Sá Fi lho.

Sr. Ivo d’Aquino – Isto nada pro va.

SR. CARLOS PRESTES – Que pro vas, en tão, de se ja V. Exª?
As pro vas ca bem ao acu sa dor. Se V. Exª acu sa, deve tra zê-las. É ques -
tão de co e rên cia, já que faz tais im pu ta ções.

Sr. Ivo d’Aquino – A téc ni ca da re vo lu ção per ma nen te é dos
co mu nis tas. Eles se sen tem hon ra dos em di zer que são o que toda
gen te sabe.

SR. CARLOS PRESTES – O en ga no de V. Exª está em con -
fun dir co mu nis tas com al guns in te lec tu a is esquerdista que nada fa zem
pelo pro le tá rio nem pelo pro gres so do Bra sil. V. Exª pen sa que são os
co mu nis tas...

Sr. Ivo d’Aquino – Eu não pen so; V. Exª é quem o diz.
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SR. CARLOS PRESTES – … mas não são. Co mu nis tas são
os que es tão tra ba lhan do pela nos sa pá tria. A mis são his tó ri ca do Par ti -
do Co mu nis ta, no mo men to, é edu car po li ti ca men te nos so povo e or ga -
ni zá-lo.

Sr. Ivo d’Aquino – Para a re vo lu ção.

SR. CARLOS PRESTES – Per mi ta-me V. Exª con ti nu ar, se -
não o tem po de que dis po nho se es go ta rá sem que ter mi ne mi nhas con -
si de ra ções.

Sr. Ivo d’Aquino – Esta mos ten do co nhe ci men to pe los jor na is
de hoje da res sur re i ção do Ko mi tern.

SR. CARLOS PRESTES – É pe ri go so V. Exª gui ar-se, sem -
pre, pelo no ti ciá rio da im pren sa.

Sr. Ca mi lo Mér cio – Qu an do não con vém ao Par ti do Co mu nis ta.

Sr. Ivo d’Aquino – Então por onde te re mos co nhe ci men to dos
fa tos?

SR. CARLOS PRESTES – Qu an to ao Par ti do, pode re u nir-se 
e dis cu tir seu pro gra ma po lí ti co.

Pros se guin do, Sr. Pre si den te, no exa me da opi nião do Dr.
Pin to Lima, quan to ao re gis tro do Par ti do Co mu nis ta, ve ri fi ca mos que
S. Exª não apre sen ta um só fato em abo no de seu fal so e er rô neo pon to
de vis ta. Como pen sa nes ses ter mos, acha que o Par ti do Co mu nis ta não
deve exis tir, se bem que em pa í ses cul tos como a Fran ça, a Itá lia, a
Ingla ter ra, etc., te nha vida le gal.

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª per mi te um apar te? (Assen ti men to do
ora dor.) – V. Exª sus ten ta que o Par ti do Co mu nis ta tem pro gra ma no
qual é ad mi ti da a plu ra li da de de par ti dos. Mas afir mo que o Par ti do
Co mu nis ta de V. Exª só a ad mi te en quan to não está no go ver no. Qu an do 
o con se gue pen sa de modo di ver so.

 SR. CARLOS PRESTES – Equí vo co de V. Exª.

 Sr. Ber nar des Fi lho – Vou pro vá-lo a V. Exª.

 SR. CARLOS PRESTES – A afir ma ção de V. Exª é fal sa. A
con tes ta ção que está fa zen do às mi nhas pa la vras não é jus ta.
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Sr. Ber nar des Fi lho – Per mi ta-me V. Exª que con clua.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª não tem o di re i to de me
cha mar de men ti ro so.

Sr. Ber nar des Fi lho – Não es tou cha man do V. Exª de men ti ro so.

SR. CARLOS PRESTES – Afir mo a V. Exª que o Par ti do
Co mu nis ta, se ma jo ri tá rio, pro cu ra rá for mar um go ver no com a co la bo -
ra ção dos de ma is par ti dos. É esta a ati tu de do Par ti do Co mu nis ta na
Tche cos lo vá quia, onde, em bo ra ma jo ri tá rio, go ver na com a co la bo ra ção 
de to dos os par ti dos.

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª está sen do in jus to para co mi go.

SR. CARLOS PRESTES – Foi V. Exª quem co me teu uma
in jus ti ça, ao cha mar-me de men ti ro so.

Sr. Ber nar des Fi lho – Não pre ten di cha má-lo de men ti ro so.
V. Exª sabe que no dia em que fos se pre ci so cha má-lo as sim eu o fa ria.
Até hoje não foi ne ces sá rio, e es pe ro não o seja nun ca.

SR. CARLOS PRESTES – Isto fica ao cri té rio e ar bí trio de
V. Exª.

Sr. Ber nar des Fi lho – Peço-lhe a fi ne za de con sen tir que con -
clua meu apar te. Enquan to os co mu nis tas não são go ver no, en quan to
não cons ti tu em ma i o ria ab so lu ta, ad mi tem a plu ra li da de de par ti dos. No 
dia em que o são, o di re i to de so bre vi vên cia dos de ma is par ti dos de sa -
pa re ce, di re ta ou in di re ta men te.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª deve tra zer pro vas do que
afir ma.

Sr. Ber nar des Fi lho – É o que se ve ri fi ca nos pa í ses hoje sa té li -
tes da União So vié ti ca.

SR. CARLOS PRESTES – Qu a is os pa í ses sa té li tes da União
So vié ti ca?

Sr. Ber nar des Fi lho – A Bul gá ria, por exem plo.

SR. CARLOS PRESTES – Há co la bo ra ção de par ti dos. Mes -
mo as sim, hou ve um tra i dor.
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Sr. Fer re i ra de Sou za – Tra i dor, por que era con trá rio ao Par ti do 
Co mu nis ta.

SR. CARLOS PRESTES – Não é con ve ni en te vol tar mos a
este as sun to, por que já fi cou su fi ci en te men te cla ro para a Na ção...

Sr. Ber nar des Fi lho – Não fi cou cla ro.

SR. CARLOS PRESTES – … por que, de po is do te le gra ma
que li, não hou ve ne nhu ma con tes ta ção.

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª o terá.

SR. CARLOS PRESTES – Agra de ce rei a V. Exª se me trou -
xer a con tes ta ção.

Sr. Ber nar des Fi lho – Pro me to a V. Exª apre sen tar a con tes ta -
ção. Não de se ja re vi ver esse de ba te, mas vou ofe re cê-lo ao Se na do.

SR. CARLOS PRESTES – A ver da de, Srs. Se na do res, é que
tan to na Bul gá ria, como na Iu gos lá via, na Po lô nia e na Tche cos lo vá quia, 
o Par ti do Co mu nis ta é ma jo ri tá rio e co la bo ra com os ou tros par ti dos
nos go ver nos des ses pa í ses.

Sr. Ber nar des Fi lho – Os ou tros par ti dos so bre vi vem ape nas no 
nome.

SR. CARLOS PRESTES – Esta é a ver da de, este é o fato.
Afir mar o con trá rio é pre ten der con tes tar afir ma ções ca te gó ri cas do
Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro, com toda a res pon sa bi li da de que me pesa
so bre os om bros, com todo o meu pas sa do de vin te e cin co anos de luta 
pela de mo cra cia.

Sr. Ber nar des Fi lho – É um pas sa do que mu i to hon ra V. Exª,
di an te da sin ce ri da de de sua con vic ção.

SR. CARLOS PRESTES – … pelo pro gres so do Bra sil, de
que o Par ti do Co mu nis ta ma jo ri tá rio con ti nu a ria lu tan do por aque les
mes mos prin cí pi os por que se vem ba ten do há dois anos e meio, isto é,
por um go ver no de união na ci o nal, onde to das as for ças po lí ti cas co la -
bo rem.

O Bra sil, na eta pa his tó ri ca que atra ves sa, não pode, ain da,
pen sar em re vo lu ção so ci a lis ta. Pre ci sa mos aca bar com o atra so, edu car
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po li ti ca men te o nos so povo, ele var seu ní vel po lí ti co; pre ci sa mos or ga ni -
zar nos so País para, en tão, re sol ver mos pro ble mas mu i to sé ri os.

Sr. Ber nar des Fi lho – Para Vos sa Exce lên cia, o úni co par ti do
ca paz de con se guir esse ob je ti vo é o Par ti do Co mu nis ta.

SR. CARLOS PRESTES – Para isso, é in dis pen sá vel a co la -
bo ra ção de to dos os bra si le i ros.

Ago ra, não ace i tam nos sa co la bo ra ção; mas no dia em que
for mos ma jo ri tá ri os se re mos nós quem es ten de re mos a mão e pe di re -
mos a co la bo ra ção de to dos, para que, jun tos, re sol va mos os pro ble mas
de nos so povo.

Sr. Ber nar des Fi lho – Não vi ve re mos para as sis tir a tan to.

SR. CARLOS PRESTES – Mi nha afir ma ção, Sr. Se na dor
Ber nar des Fi lho, é bas tan te ca te gó ri ca...

Sr. Ber nar des Fi lho – Não há dú vi da.

SR. CARLOS PRESTES – … e V. Exª só po de rá con tes tá-la
se me qui ser acu sar de men ti ro so.

Sr. Ber nar des Fi lho – Não o pre ten do.

SR. CARLOS PRESTES – Ou, en tão, se trou xer qual quer ati -
tu de nos sa an te ri or que nos con tra di ga.

Sr. Ber nar des Fi lho – Di ria que o Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro
é um par ti do sui ge ne ris. No mun do in te i ro a ori en ta ção é di fe ren te.

SR. CARLOS PRESTES – Qu an do qui ser mos, cons pi ra re -
mos pe remp tó ria e ca te go ri ca men te. Em 1935, não ne ga mos ab so lu ta -
men te esse prin cí pio: pre gá va mos, aber ta men te, a luta con tra o Go ver -
no; que ría mos a in sur re i ção e o di zía mos com to das as pa la vras.

Hoje, a si tu a ção é di fe ren te. Li qui da do mi li tar men te o na zis -
mo, abri am-se, para to dos os po vos, os ca mi nhos pa cí fi cos, em bo ra di -
ver sos. Cada povo terá a so lu ção dos seus pró pri os pro ble mas den tro
dos ca mi nhos que con du zem ao so ci a lis mo, es pe cí fi co para cada povo.

Con ti nu an do, Sr. Pre si den te, que ro re fe rir-me, ain da, ao que
di zia o Dou tor Oscar da Cu nha, au tor do ter ce i ro pa re cer en tre os cin co 
a que me es tou re por tan do.
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Ain da, aqui, só se en con tram afir ma ções ex clu si va men te in -
fun da das. Não co nhe ço esse se nhor; mas o que é cer to é que Sua Se -
nho ria des ce a in sul tos aos co mu nis tas e aos ju í zes que re gis tra ram o
Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, en tre os qua is ha via mes mo co nhe ci dos
an ti co mu nis tas, como o ilus tre Sr. Sam pa io Dó ria.

Dis se S. Sª que o Par ti do Co mu nis ta não po dia ser re gis tra do
de for ma al gu ma. E fun da men ta seu pon to de vis ta com os mais so e zes e 
os mais ba i xos in sul tos ao Par ti do Co mu nis ta do Bra sil e aos co mu nis tas.

Em se gui da te mos a opi nião do Dou tor Edmun do Mi ran da
Jor dão, nome que fi gu ra, sem dú vi da, en tre os ju ris tas bra si le i ros.

Infe liz men te, S. Sª re pe te as mes mas to li ces do an ti co mu nis mo
sis te má ti co. Não apon ta, não cita fa tos. São as mes mas in for ma ções
in fun da das que nada pro vam. Pa la vras, Srs. Se na do res, não con tes tam
fa tos. S. Sª che ga mes mo a re fe rir-se a Thoréz, lí der co mu nis ta, afir man do 
que este de cla rara que os co mu nis tas são con tra a plu ra li da de dos par ti -
dos. Re pe te as mes mas to li ces e apre sen ta es tas pa la vras como de Tho réz.

É afir ma ção fal sa de V. Exª. 
Ma u ri ce Thoréz, Se cre tá rio do Par ti do Co mu nis ta Fran cês,

ja ma is fez afir ma ti va da na tu re za a que se re fe riu o Sr. Edmun do de
Mi ran da Jor dão. É ca lú nia, sem ne nhu ma pro va, sim ples men ti ra.

Sr. Pre si den te, que ro, ain da, re fe rir-me ao pa re cer do Mi nis tro
Edu ar do Espí no la. Peço a aten ção do Se na do para a se guin te pas sa gem, a 
fim de mos trar como S. Exª pro ce deu ao emi tir seu pa re cer. E como re al -
men te não en tra, de for ma al gu ma, no mé ri to da ques tão, para sim ples -
men te in ter pre tar a lei. O Juiz – e já o dis se hoje – não pode jul gar, não
pode opi nar se não pelo ma nu se io do pro ces so, ou ou vin do as par tes.

Diz S. Exª:

“Con si de ro aqui ape nas o as pec to ju rí di co da ques tão,
sem qual quer apre ci a ção re fe ren te à si tu a ção po lí ti ca.”

E em se gui da:

“Nos ter mos do art. 119, I, da Cons ti tu i ção de 18 de
se tem bro, en tre as atri bu i ções da Jus ti ça Ele i to ral, com pre -
en dem-se o re gis tro e a cas sa ção de re gis tro dos par ti dos
po lí ti cos.”
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Adi an te, diz S. Exª:

“O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral re gis trou o Par ti do Co -
mu nis ta, em face dos ele men tos for ne ci dos, na per su a são de
es ta rem nos mol des le ga is a sua or ga ni za ção e a sua ati vi da de
po lí ti ca.”

E adi an te:

“Assim será; mas, em pri me i ro lu gar, po de ria...

Po de ria, no tem bem os Srs. Se na do res, está no con di ci o nal.

“... po de ria esse re gis tro ser cas sa do, des de que se ve ri fi -
cas se fra u de ou si mu la ção nos me i os em pre ga dos para ser ele
ob ti do.”

S. Exª não afir ma. Fica ex clu si va men te na con di ci o nal. Caso
isso se pro ve, é pos sí vel que o Tri bu nal em pre gue a san ção.

Adi an te, diz S. Exª,  a ora ção é de gran de im por tân cia, e tam -
bém co me ça pela con di ci o nal, ter mi na da sem pa re cer:

“... Se o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, em sua so be ra na
apre ci a ção dos fa tos e cir cuns tân ci as, apu rou tra tar-se de um 
par ti do “cujo pro gra ma ou ação con tra ria o re gi me de mo crá -
ti co”, é fora de qual quer dú vi da que deu exa ta apli ca ção
ao art. 141, § 13, da Cons ti tu i ção de 18 de se tem bro de
1946.”

S. Exª não en trou, ab so lu ta men te, no mé ri to da ques tão.
Inter pre tou ex clu si va men te a lei. E afir ma que se as pro vas fo rem
acu mu la das, se fi car pro va do, ca be rá ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral re al -
men te de ci dir.

Se nhor Pre si den te, são jus ta men te es sas pro vas que fal tam. 
Fal tam no pro ces so, fal tam nos au tos, e não fo ram adu zi das pe los
ini mi gos do par ti do, pe los Hi ma la ia e os Bar re to Pin to, que nada
apre sen ta ram por que nada con se gui ram. Lu tan do con tra o nos so
par ti do, exi gin do e de se jan do a cas sa ção do seu re gis tro ele i to ral, ti -
nham obri ga ção de adu zir es sas pro vas.

O pró prio pro cu ra dor ad hoc, o cé le bre Bar be do, não con se -
guiu re u nir as pro vas in dis pen sá ve is à de ci são da Jus ti ça.
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Sr. Pre si den te, fo ram es ses os pa re ce res li dos pelo no bre lí der
do Par ti do So ci al De mo crá ti co, re la ti vos à cas sa ção de re gis tro do Par ti do 
Co mu nis ta do Bra sil.

Entre as acu sa ções for mu la das pelo Dr. Edmun do de Mi ran da
Jor dão, há as das mais ri dí cu las, no ta da men te quan do diz que os co -
mu nis tas usam o em ble ma da fo i ce e do mar te lo, que é o em ble ma da
União So vié ti ca.

É ig no rân cia de S. Exª so bre a Cons ti tu i ção da União So vié ti -
ca e do seu em ble ma. No nos so em ble ma es tão de fato a fo i ce e o mar -
te lo; mas não o em ble ma do Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro, por que ele é
di fe ren te do da União So vié ti ca.

Sr. Ivo d’Aquino – No em ble ma do Par ti do Co mu nis ta não
es tão re pre sen ta dos a “fo i ce e o mar te lo”?

SR. CARLOS PRESTES – A “fo i ce e o mar te lo” é o sím bo lo 
da União dos Ope rá ri os e Cam po ne ses mu i to an te ri or à vi tó ria da
Re vo lu ção So ci a lis ta nos po vos rus sos, es la vos, do ori en te eu ro peu.

Sr. Ivo d’Aquino – É a pro va de que o Par ti do Co mu nis ta, em
toda par te, tem ca rá ter in ter na ci o nal.

SR. CARLOS PRESTES – Não pro va co i sa al gu ma.

Sr. Ivo d’Aquino – Pro va, e mu i to.

SR. CARLOS PRESTES – A acu sa ção é sim ples men te ri dí -
cu la.

Sr. Ivo d’Aquino – Não é ri dí cu la.

SR. CARLOS PRESTES – O ar gu men to de V. Exª é re al -
men te ri dí cu lo e não pode en fren tar a sin ce ri da de de nin guém. Se ria o
mes mo que qui sés se mos opor àque les ele men tos re a ci o ná ri os do co me -
ço de sé cu lo XIX, ou fins do sé cu lo XVIII, que acu sa vam Ti ra den tes, a
re vo lu ção per nam bu ca na e a Con fe de ra ção do Equa dor, acu san do-as de 
agi rem sob in fluên cia fran ce sa. E so men te por que o Con de dos Arcos
era con tra os fran ce ses. Eram acu sa dos de usar o “bar re te frí gio” – em -
ble ma da Re pú bli ca – que não foi ide a li za do por nós.

Sr. Ivo d’Aquino – Que di ria V. Exª de uma par ti do que, no
Bra sil, usas se a cruz suás ti ca?

Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948) 737



SR. CARLOS PRESTES – Se ria, pelo me nos, mau gos to...

Sr. Ivo d’Aquino – É o que ocor re com o uso da “fo i ce e do
mar te lo”.

SR. CARLOS PRESTES – ... por que se ria res ta u rar o na zis -
mo, já mor to. A cruz suás ti ca é in ven ção de Hi tler, é o sím bo lo do
na zis mo, de toda a opres são.

Sr. Ivo d’Aquino – A “fo i ce e o mar te lo” tam bém não re pre -
sen tam a opres são rus sa?

SR. CARLOS PRESTES – A “fo i ce e o mar te lo” re pre sen -
tam o sím bo lo da União dos Ope rá ri os e Cam po ne ses.

Há ou tro pon to so bre o qual o Dou tor Mi ran da Jor dão in sis te.
É ina cre di tá vel que S. Exª, com o nome que pos sui, es te ja a re pe tir
acu sa ções que de fi nem um Hi ma la ia ou um Bar re to Pin to, e que po dem 
ser ace i tas por um pro mo tor ad hoc. É a afir ma ção de que o Par ti do
Co mu nis ta não tem pre si den te e, sim, se cre tá rio e, por tan to, seu pre si -
den te está fora do Bra sil. No en tan to, os ou tros par ti dos têm, ora pre si -
den te, ora se cre tá rio: a ques tão é de sim ples or ga ni za ção in ter na,
simples tí tu lo.

Se uma lei bra si le i ra, de ca rá ter po lí ti co, en tras se na or ga ni za -
ção in ter na dos par ti dos e de ter mi nas se que de vi am ter um pre si den te,
não te ría mos dú vi da em cha mar de pre si den te o di ri gen te do nos so par -
ti do. No Par ti do Co mu nis ta, en tre tan to, em pre ga mos mais a ex pres são
“se cre tá rio”, por que as de ci sões são co le ti vas, não há che fes, ao con trá -
rio do que mu i ta gen te acre di ta.

A Co mis são Exe cu ti va do Par ti do Co mu nis ta de ci de co le ti va -
men te. O se cre tá rio-ge ral é ape nas o res pon sá vel pe ran te as au to ri da des
ou para fa lar em nome do par ti do.

Sr. Ivo d’Aquino – Quer di zer que V. Exª não é o che fe do Par -
ti do Co mu nis ta do Bra sil?

SR. CARLOS PRESTES – Qu an to aos pri vi lé gi os, não sou.
Den tro da Co mis são Exe cu ti va do Par ti do Co mu nis ta, to dos são igua is.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª, en tão, não é o che fe do Par ti do Co -
mu nis ta do Bra sil?
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SR. CARLOS PRESTES – Che fe, no sen ti do na zis ta, não
sou.

Sr. Ber nar des Fi lho – E no sen ti do de mo crá ti co da ex pres são
tam bém não o é?

SR. CARLOS PRESTES – Sou o se cre tá rio-ge ral da Co mis -
são Exe cu ti va do Par ti do Co mu nis ta, onde as de ci sões são co le ti vas,
onde to dos têm igual res pon sa bi li da de, sem di fe ren ças en tre uns e
ou tros. Há di ver sos se cre tá ri os, sen do que um é o se cre tá rio-ge ral.

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª não res pon deu à mi nha per gun ta;
V. Exª dis se que não é o che fe do Par ti do Co mu nis ta, no sen ti do na zis ta.
Com pre en do, mas po de rá ser o che fe no sen ti do de mo crá ti co.

SR. CARLOS PRESTES – Nes se sen ti do, ace i to a che fia;
mas na in ter pre ta ção dada ao ter mo pelo Se na dor Ivo d’Aquino, não a
ace i to.

Sr. Ivo d’Aquino – Per gun tei se V. Exª era o che fe do Par ti do
Co mu nis ta e V. Exª res pon deu que o par ti do não tem che fe.

SR. CARLOS PRESTES – Não tem che fe in di vi du al. A che -
fia é co le ti va.

Sr. Ivo d’Aquino – Então, não tem che fe.

SR. CARLOS PRESTES – Se nho res, acu sam o Par ti do Co -
mu nis ta de ter se cre tá rio e es tar seu di ri gen te na União So vié ti ca. Mas o
pró prio Sta lin não é pre si den te, e, sim, se cre tá rio:  Se cre tá rio-Ge ral do
Par ti do Co mu nis ta na Rús sia.

Sr. Ivo d’Aquino – É o pre si den te do Co mi tê Exe cu ti vo.

SR. CARLOS PRESTES – Re pi to: é se cre tá rio-ge ral do par ti do. 
Não há pre si den te da Co mis são Exe cu ti va. O car go de che fe do Go ver no 
é coisa dis tin ta.

Pros se guin do – e é con ve ni en te in sis tir mos no pa re cer do
Dr. Mi ran da Jor dão, mo de lo de quan tas to li ces até hoje se tem es cri to
so bre o Par ti do Co mu nis ta – le rei o que es cre ve S. Exª so bre os par -
ti dos anar quis tas, cuja fun da ção, no seu en ten der, a lei não deve per mi -
tir:
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 “Admi tir a or ga ni za ção, o re gis tro e o fun ci o na men to
de um par ti do anar quis ta, cu jos es ta tu tos – no tem bem os no -
bres co le gas, cu jos es ta tu tos con ti ves sem prin cí pi os de mo crá -
ti cos, de or dem ge ral, mas cuja atu a ção, de acor do com o sig -
ni fi ca do da sua de no mi na ção, fos se a ne ga ção do prin cí pio da 
au to ri da de, a fal ta de um go ver no, etc...”
Srs. Se na do res, con tra a atu a ção anar quis ta e os aten ta dos, a

Cons ti tu i ção e a lei ar mam su fi ci en te men te os go ver nos, e cla ro é que
um par ti do po lí ti co que atu as se des sa ma ne i ra es ta ria su je i to às san ções
le ga is. Nós, co mu nis tas, so li ci ta mos que nos apon tem fa tos que nos di -
gam quan do o nos so pro ce di men to pelo ges to ou pela pa la vra, en fim,
por um fato con cre to, con tra ria a Cons ti tu i ção, a lei bra si le i ra ou ame a ça 
re al men te a de mo cra cia em nos sa pá tria. S. Exª ter mi na re tro a gin do até
Adão e Eva, como que che gan do ao es ta do de pu re za com ple ta, da ig -
no rân cia to tal.

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª per mi te um apar te? (Assen ti men to do 
ora dor.) – V. Exª acre di ta ria num par ti do de mo crá ti co de que fos se pre si -
den te Hi tler ou Mus so li ni, se um dos dois fos se vivo?

SR. CARLOS PRESTES – Evi den te men te não. E V. Exª
quer com pa rar-me a Hi tler ou Mus so li ni?

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª ain da não é Hi tler nem Mus so li ni.
Com pa ro-o por exem plo a Sta lin.

SR. CARLOS PRESTES – Esta mos tra tan do do Par ti do Co -
mu nis ta do Bra sil. So li ci ta ria a V. Exª trou xes se fa tos que de mons tras -
sem não es ta rem os co mu nis tas co la bo ran do na or dem de mo crá ti ca e
lu tan do pelo res pe i to à Cons ti tu i ção.

Sr. Ber nar des Fi lho – Pre ci sa mos dis tin guir bem o que seja o
Se na dor Car los Pres tes como ho mem, como pes soa, e o Se na dor Car los 
Pres tes como co mu nis ta.

SR. CARLOS PRESTES – Faça V. Exª a dis tin ção. É um
pou co di fí cil.

Sr. Ber nar des Fi lho – Se é di fí cil, en tão V. Exª não tem por que
ma go ar-se quan do é con tes ta do. As con tes ta ções fe i tas a V. Exª se di ri -
gem ao co mu nis ta e nada en cer ram de de sa i ro so.
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SR. CARLOS PRESTES – Peço do cu men to, fa tos.

Sr. Ber nar des Fi lho – O no bre ora dor não tem o di re i to de
co lo car a ques tão nes tes ter mos. V. Exª afir mou que o cha mei de men ti -
ro so. Não cha mei de men ti ro so a V. Exª, ao ci da dão Car los Pres tes, mas 
ao co mu nis ta, ao res pon sá vel pelo Par ti do Co mu nis ta, ao che fe do
Par ti do Co mu nis ta, que de cla ra lu tar pela de mo cra cia. Aliás a pa la vra
ca bí vel não é men ti ro so. O que ocor re é o se guin te: está na téc ni ca dos
co mu nis tas sem pre di ze rem o que de se jam fa zer.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª re pe te a pa la vra usa da pelo 
Se na dor Ivo d’Aquino: téc ni ca. Que en ten de V. Exª por “téc ni ca dos
co mu nis tas”? Mu i to se em pre ga esse vo cá bu lo, com o qual tudo se diz,
sem nada se ex pri mir. Acu sam-se, Sr. Se na dor, ci da dãos bra si le i ros que
têm o di re i to e o de ver de par ti ci par da po lí ti ca na ci o nal, vo tan do e or -
ga ni zan do par ti dos po lí ti cos.

Sr. Ber nar des Fi lho – Tal vez V. Exª te nha ra zão nes se pon to.
Há mu i to co mu nis ta sin ce ro que ig no ra o que se pas sa nas al tas es fe ras
da di re ção par ti dá ria.

SR. CARLOS PRESTES – Que se pas sa de imo ral?

Sr. Ber nar des Fi lho – A téc ni ca dos co mu nis tas?

SR. CARLOS PRESTES – Cla ro que sim.

Sr. Ber nar des Fi lho – É a ma ne i ra de en ga nar, nem sem pre di -
zen do, de pú bli co, o que se pre ten de fa zer.

SR. CARLOS PRESTES – So mos nós que en ga na mos? V. Exª
faz acu sa ções in fun da das. Tacha-nos de en ga na do res. Cer ta men te tra rá
fa tos, apon ta rá fa tos.

O Par ti do Co mu nis ta é um par ti do de mas sa, ti pi ca men te po -
pu lar.

Sr. Ber nar des Fi lho – V. Exª quer um fato?
SR. CARLOS PRESTES – E um par ti do po pu lar não pode,

ab so lu ta men te, usar da téc ni ca de en ga nar. Não nos é pos sí vel afir mar
uma co i sa nas re u niões do par ti do e ou tra mu i to di fe ren te ante o pú bli co.
Se diz emos, ante o povo, que que re mos a de mo cra cia e a Cons ti tu i ção, é 
por que pela de mo cra cia e pela Cons ti tu i ção lu ta mos.
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Sr. Ber nar des Fi lho – Ouça-me V. Exª, ago ra, por ob sé quio. À
fal ta de pro vas, cre mos na tra di ção e a tra di ção do co mu nis mo tem sido 
a que sus ten ta mos. Se V. Exª, de ago ra em di an te, des men tir, com fa tos, 
o pas sa do, di rei que V. Exª é quem tem ra zão. O cer to, po rém, é que os
co mu nis tas, até hoje, não pu de ram apre sen tar pro vas de ha ve rem
mu da do de rumo ou de pro pó si to.

Sr. Ivo d’Aquino – Mu i to bem.

SR. CARLOS PRESTES – Não so mos nós, co mu nis tas, que
mu da mos; o que muda é a si tu a ção. Des cul pe-me o no bre co le ga, a de -
fi ni ção de V. Exª é me ta fí si ca, como se o mun do es ti ves se pa ra do. O
mun do anda e as con di ções são di fe ren tes.

Aque les que fi cam pa ra dos é que nun ca va ri am.

Sr. Ber nar des Fi lho – Nin guém é ca paz de de ter a mar cha dos
acon te ci men tos, nem V. Exª nem eu.

SR. CARLOS PRESTES – O pa no ra ma mun di al muda cons -
tan te men te. Foi o que ocor reu de po is da der ro ta mi li tar do fas cis mo.
Em 1935, a obri ga ção de to dos os de mo cra tas era de ter a ma rcha do
fas cis mo; na que la épo ca o de ver dos de mo cra tas era em pu nhar ar mas
e lu tar pela de mo cra cia. Hoje, Sr. Se na dor, a si tu a ção é ou tra; o na zis mo 
de sa pa re ceu da face da Ter ra, foi es ma ga do mi li tar men te. Exis tem, por -
tan to, con di ções ob je ti vas para a pas sa gem ao so ci a lis mo pa ci fi ca men te, 
por meio da co la bo ra ção de to dos os par ti dos, de to dos os par ti dos pro -
gres sis tas que de se jam sua pá tria co lo ca da na mes ma al tu ra dos gran des
pa í ses.

Sr. Ber nar des Fi lho – É na sin ce ri da de des ta evo lu ção pa cí fi ca
que não acre di ta rei, en quan to não ti ver pro vas em con trá rio.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª per mi te um apar te? (Assen ti men to do
ora dor.) – A dou tri na pro pa ga da por Lenine e Marx e ou tros ori en ta do -
res do co mu nis mo sur giu an tes do fas cis mo e do na zis mo; é dou tri na
cla ra men te re vo lu ci o ná ria.

SR. CARLOS PRESTES – Cre io que, a res pe i to da si tu a ção,
V. Exª está mu i to mal in for ma do.

Sr. Ivo d’Aquino – Abso lu ta men te. Po de rei tra zer li vros que de -
mons tram a jus te za de mi nha afir ma ção.
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SR. CARLOS PRESTES – Eu é que te ria de tra zer obras de
Le ni ne e Karl Marx para que V. Exª as com pre en da, pois está mal in for -
ma do, im pres si o na do pela pro pa gan da na zis ta con tra o co mu nis mo.

Sr. Ivo d’Aquino – Tra ga, en tão, V. Exª para o Se na do o abe cê
do Co mu nis mo.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª sabe qual foi, para nós
mar xis tas, a ma i or li ção que nos deu Vla di mir Le ni ne?  Sa ber apli car o
mar xis mo às con di ções ob je ti vas do povo rus so no ano de 1917; en con -
trar para o pro ble ma rus so uma so lu ção rus sa. No nos so par ti do, Sr. Se -
na dor, não há so men te mar xis tas – exis tem tam bém ca tó li cos de to das
as se i tas re li gi o sas.

Sr. Fer re i ra de Sou za – É um dos pon tos da dou tri na co mu nis ta.
SR. CARLOS PRESTES – Bus ca mos, para o pro ble ma bra si -

le i ro, uma so lu ção bra si le i ra e esta só po de rá ser ob ti da por meio da
união de to dos os par ti dos. De fen de mos, por isso, a mul ti pli ci da de de
par ti dos e a co la bo ra ção de to dos eles, para en fren tar mos as cri ses
na ci o na is que são mu i to sé ri as.

Sr. Ber nar des Fi lho – Espe ro que os fa tos o de mons trem ama -
nhã. Enquan to tal não se der, peço li cen ça para não acre di tar nas pa la -
vras de V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – O Par ti do Co mu nis ta tem vida le gal
des de 1945. Há dois anos se pra ti ca a de mo cra cia no Bra sil. Quem aten ta
con tra a Cons ti tu i ção não é o nos so par ti do, são os go ver nan tes. Não há
se quer uma pro va que afir me a nos sa atu a ção com esse pro pó si to.

Sr. Ber nar des Fi lho – Não é pri vi lé gio de V. Exª pen sar as sim,
mu i tos ou tros têm essa opi nião.

SR. CARLOS PRESTES – Nin guém pre ten de o pri vi lé gio.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª e os che fes do Par ti do Co mu nis ta
têm in su fla do mo vi men tos gre vis tas em toda par te.

SR. CARLOS PRESTES – É uma acu sa ção in fun da da. E,
ago ra, per gun to: a gre ve é ou não um di re i to?

Sr. Ivo d’Aquino – Qual gre ve?
SR. CARLOS PRESTES – A gre ve do tra ba lha dor.
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Sr. Ivo d’Aquino – A gre ve do tra ba lha dor é um di re i to.

SR. CARLOS PRESTES – Asse gu ra do na Cons ti tu i ção. V. Exª
não apre sen ta uma pro va, ao me nos, des sa as ser ção. Se o tem po per mi tir, 
le rei a opi nião de pes soa que ma nu se ou o pro ces so con tra o Par ti do
Co mu nis ta – o Pro fes sor Sá Fi lho. As acu sa ções, ar ti cu la das in clu si ve
pe los Sr. Oli ve i ra So bri nho, che fe de Po lí cia de São Pa u lo, e Dr. Pe re i ra
Lira, che fe de Po lí cia da Ca pi tal da Re pú bli ca. O emi nen te ju ris ta, de po is
de es tu dar as su pos tas pro vas, nada en con trou de con cre to. Ve ri fi cou
que, de fato, hou ve gre ves.

Num país como o Bra sil, na si tu a ção de fome em que o
povo se acha, é até de ad mi rar que o mo vi men to gre vis ta não seja
ain da ma i or.

V. Exª co nhe ce a ex pe riên cia ame ri ca na, o que fo ram mo vi -
men tos ope rá ri os ocor ri dos nos Esta dos Uni dos.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª per mi te um apar te? (Assen ti men to do
ora dor.) – Por que a ban ca da co mu nis ta vo tou, em peso, con tra to dos os
pre ce i tos re fe ren tes à par ti ci pa ção dos tra ba lha do res no lu cro das em -
pre sas? Foi a úni ca ban ca da que as sim pro ce deu.

SR. CARLOS PRESTES – É per fe i ta men te cer to. V. Exª fez
uma afir ma ção com a qual con cor do, cen to por cen to.

O Par ti do Co mu nis ta – já o de cla rei – tem a mis são de edu car 
po li ti ca men te o povo. Edu cá-lo po li ti ca men te é li vrá-lo de ilu sões. E a
par ti ci pa ção nos lu cros, sem que os ope rá ri os pos sam in ter vir efe ti va -
men te.

Sr. Ivo d’Aquino – Não é uma ilu são.

SR. CARLOS PRESTES – Na di re ção das em pre sas, é uma
ilu são, como o são as Ca i xas de Apo sen ta do ri as e Pen sões, para as qua is 
con tri bu em com seu san gue. Des fal can do par te do sa lá rio des ti na do à
sub sis tên cia da fa mí lia, na ve lhi ce apo sen ta dos por in va li dez não po dem 
sus ten tá-la. São ilu sões, Srs. Se na do res.

Sr. Ivo d’Aquino – Pelo ar gu men to de V. Exª, os ope rá ri os
fi ca ri am de sam pa ra dos.
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SR. CARLOS PRESTES – A mis são dos ver da de i ros di ri -
gen tes po lí ti cos é edu car o povo e des mas ca rar os que o en ga nam,
va len do-se da de ma go gia.

So mos con trá ri os a es ses pro ces sos. Sem que o pro le tá rio
pac tue da di re ção das em pre sas, a par ti ci pa ção nos lu cros fica em pa la -
vras, é, sim ples men te, para en ga nar, re ti ran do-o da luta efi ci en te em prol 
da me lho ria de sa lá ri os e da ele va ção do ní vel de vida.

Sr. Ivo d’Aquino – O que os co mu nis tas de se jam é es fo lar as
fe ri das so ci a is sem curá-las.

SR. CARLOS PRESTES – Ou tra acu sa ção in fun da da. Já dei
ex pli ca ções a res pe i to.

Sr. Fer re i ra de Sou za – No par ti cu lar, V. Exª deve sa ber que a
Cons ti tu i ção não re cu sou aos ope rá ri os to ma rem par te na di re ção das
em pre sas.

SR. CARLOS PRESTES – O ilus tre Se na dor fez par te da Co -
mis são Cons ti tu ci o nal e sabe como lu ta mos pela inclu são dos ope rá ri os
na di re ção das em pre sas. Con cor da ría mos com a par ti ci pa ção nos lu -
cros, des de que os tra ba lha do res exer ces sem car gos na di re to ria dos res -
pec ti vos es ta be le ci men tos. De ou tra ma ne i ra, não é pos sí vel exer cer
con tro le so bre os lu cros au fe ri dos.

Sr. Ivo d’Aquino – A pri me i ra par te já se ria uma con quis ta.

SR. PRESIDENTE – (Fa zen do soar os tím pa nos.) – Lem bro ao
no bre ora dor que está se es go tan do a hora do ex pe di en te.

Sr. JOÃO VILLASBOAS (Pela or dem.) – So li ci to a V. Exª, Sr.
Pre si den te, sub me ta à Casa re que ri men to de pror ro ga ção da hora do ex -
pe di en te, a fim de que o no bre Se na dor Car los Pres tes con clua seu dis -
cur so.

SR. PRESIDENTE – O Ple ná rio aca ba de ou vir o re que ri -
men to for mu la do pelo no bre Se na dor João Vil las bo as, de pror ro ga ção
da hora do ex pe di en te, a fim de que o Se na dor Car los Pres tes con clua
suas con si de ra ções.

Os Se nho res que o apro vam que i ram per ma ne cer sen ta dos.
(Pa u sa.)
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Está apro va do.
Con ti nua com a pa la vra o Se na dor Car los Pres tes.
SR. CARLOS PRESTES – Peço mil des cul pas ao Se na do por 

to mar-lhe o tem po com as sun to tão in gra to; mas aqui es tou cum prin do
um de ver e devo con ti nu ar.

Pre ten do, den tro da meia hora gen til men te con ce di da, ter mi -
nar as con si de ra ções que vi nha fa zen do re la ti va men te à cas sa ção do re -
gis tro ele i to ral do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil.

A res pe i to do pro ces so, Sr. Pre si den te, já mu i to foi dito. Não
in sis ti rei so bre o as pec to po lí ti co so bre a ver da de i ra in ten ção da me di da
e da sen ten ça do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

O ad vo ga do de nos so par ti do já teve oca sião de re cor rer da
de ci são da que la Egré gia Cor te, num lon go re cur so em que res pon de aos 
ar gu men tos le van ta dos no pro ces so con tra o nos so par ti do, de ma ne i ra
ca bal aos pa re ce res aqui li dos pelo no bre Se na dor Ivo d’Aquino.

À pág. 7 des se re cur so diz:

“A lei não pre ju di ca rá o di re i to ad qui ri do, o ato ju rí di co
per fe i to e a co i sa jul ga da.”

Esta re gra foi for te men te vi o len ta da pela de ci são re cor ri da. O 
Par ti do Co mu nis ta do Bra sil foi re gis tra do em obe diên cia à le gis la ção
ele i to ral vi gen te no tem po, e ain da hoje vi gen te. Sa tis fez as exi gên ci as
do Tri bu nal ao qual pres tou to das as in for ma ções e es cla re ci men tos
pe di dos. Tal re gis tro cons ti tui, con se qüen te men te, um ato ju rí di co per -
fe i to e aca ba do. Ne nhu ma lei pos te ri or po de ria in va li dá-lo, sob pena de
in cons ti tu ci o na li da de. Como, pois, ser in va li da do, com base no § 13
ao art. 141 em der ro ga ção ao § 3º do mes mo ar ti go? O res pe i to ao ato
ju rí di co per fe i to é uma tra di ção do nos so di re i to e se in cor po rou à lei
de in tro du ção ao Có di go Ci vil, em seu art. 6, que dis põe, em bo ra com
res tri ção na tu ral em le gis la ção do Esta do Novo, que a lei não atin gi rá as
si tu a ções ju rí di cas de fi ni ti va men te cons ti tu í das e a exe cu ção do ato ju rí -
di co per fe i to. A re gra cons ti tu ci o nal, con tu do, é am pla e ir res tri ta.

Con si de ra-se ato ju rí di co per fe i to o que foi con su ma do
se gun do a lei vi gen te ao tem po em que se efe tu ou. É a si tu a ção ju rí -
di ca de fi ni ti va men te cons ti tu í da. Não há, por cer to, quem sus ten te
que o re gis tro do PCB não é ato ju rí di co per fe i to e aca ba do, re a li za -
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do nos ter mos de uma le gis la ção em vi gor ao tem po do ato ain da
hoje vi gen te.

Não te ria, pois, como ser apli ca da ao re gis tro em ques tão,
ain da que lhe fos se per ti nen te uma nor ma le gal pos te ri or. So men te nos
re gis tros fu tu ros te ria a lei apli ca ção.

O prin cí pio do § 13 do art. 141 da Cons ti tu i ção é uma ga -
ran tia cons ti tu ci o nal, ne ces sá ria à se gu ran ça do uso e gozo dos di re i -
tos, pois de ou tro modo fi ca ri am no sa bor da vaga do po der po lí ti co.
Assim ocor re em todo re gi me di ta to ri al. Veja-se mes mo o dis pos to no
art. 6º da nova lei de in tro du ção ao Có di go Ci vil. Ali se dis põe que a
lei nova não pre ju di ca o ato ju rí di co per fe i to, sal vo se ao con trá rio dis -
pu ser. E isto é tão mais sig ni fi ca ti vo quan do se sabe que o po der de le -
gis lar tam bém es ta va, en tão, com o Exe cu ti vo. A Cons ti tu i ção re ti rou
este ar bí trio ao Le gis la ti vo. Res ta be le ceu o prin cí pio da ir re tro a ti vi da de 
das leis, quan do atin jam di re i to ad qui ri do, ato ju rí di co per fe i to e a
co i sa jul ga da.

Escu sa do se ria dis cu tir o con ce i to do di re i to ad qui ri do, ma té -
ria ju rí di ca tão con tro ver ti da. Di guit, ne gan do a exis tên cia de di re i to
sub je ti vo e cri ti can do o con ce i to de di re i to ad qui ri do ex pos to pe los ju -
ris tas fran ce ses como Aubry et Rau e Ba udry-La can ti ne rie, per gun ta
qual o di re i to que não é ad qui ri do. Os ju ris tas ale mães fa lam de re fle xo
do di re i to ob je ti vo, que ou tra coisa não é se não o re sul tan te da lei ou de
ato ju rí di co per fe i to.

Para o nos so caso não é es sen ci al apro fun dar o pro ble ma,
como igual men te es cu sa do se ria dis cu tir a te o ria da co i sa jul ga da para
con clu ir que a de ci são que de ter mi nou o re gis tro do par ti do re cor ren -
te, ao con trá rio do en ten der do de sem bar ga dor José No gue i ra, cons ti -
tui co i sa jul ga da e como tal de ter mi nou a pre clu são de to das as ques -
tões de ci di das. Entre es tas ques tões pre clu sas fi gu ra em pri me i ra pla -
na, por que em tor no dela gi rou a dis cus são, com pa ti bi li da de en tre o
Par ti do Co mu nis ta do Bra sil e o re gi me de mo crá ti co. Foi ob je to de in -
da ga ção no voto do pro fes sor Sam pa io Dó ria; foi ob je to de am plos es -
cla re ci men tos pelo par ti do e foi, afi nal, de ci di da pelo Tri bu nal Su pe ri -
or Ele i to ral. Não co lhe o ar gu men to de que o Tri bu nal não era en tão
um ór gão ju di ciá rio. Órgão ju di ciá rio sem pre foi, e a com pe tên cia na
ma té ria do re gis tro e cas sa ção não foi al te ra da. Ape nas não fi gu ra va tal 
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jus ti ça en tre os ór gãos do Po der Ju di ciá rio de fi ni dos na Car ta de 10 de 
no vem bro e por isto era con si de ra do “ser vi ço”. Mas no re gi me de 37 a 
Jus ti ça ou tra co i sa não foi se não um “ser vi ço”, nun ca um po der in de -
pen den te.

Toda essa dis cus são é aca dê mi ca por que, na re a li da de, há um
pon to so bre o qual é im pos sí vel ter duas opi niões: o re gis tro do PCB
cons ti tui um ato ju rí di co per fe i to, por que re a li za do de for ma re gu lar nos 
ter mos da lei vi gen te no tem po.

O § 3º do art. 141 da Cons ti tu i ção dis põe que o ato ju rí di co
per fe i to não será atin gi do pela Cons ti tu i ção.

Incons ti tu ci o nal é, pois, a de ci são re cor ri da.
Ato ju rí di co per fe i to é sem dú vi da o re gis tro do par ti do re -

cor ren te. Co i sa jul ga da cons ti tui a de ci são que or de nou o re gis tro.
So men te fa tos no vos, e nos ter mos da lei, po de ri am de ter -

mi nar uma al te ra ção na si tu a ção ju rí di ca. Esse ato ju rí di co per fe i to
cri ou para o par ti do um di re i to ad qui ri do a seu nor mal fun ci o na -
men to.

Con tra o ato ju rí di co per fe i to do re gis tro do Par ti do Co mu -
nis ta con tra a coisa jul ga da da re so lu ção que con ce deu o re gis tro, com
as sis tên cia do Esta do por meio do ór gão do Mi nis té rio Pú bli co, con tra
o di re i to ad qui ri do de cor ren te do ato ju rí di co e da coisa jul ga da, con tra
tudo isso er gueu-se a voz do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral por ma i o ria de
vo tos, numa de ci são in cons ti tu ci o nal.

O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral co me teu vá ri os er ros em uma
só de ci são:

a) apli cou um dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que de pen de de
lei or di ná ria, e isso se vê da pró pria de cla ra ção de voto do
De pu ta do Mu nhoz da Ro cha, trans cri ta nes tas ra zões, dis po -
si ti vo que não en trou em vi gor por de pen der de lei or di ná ria,
de tal sor te que a lei ele i to ral con ti nu a rá re gen do a ma té ria até 
que se re gu le a nor ma cons ti tu ci o nal;

b) fa zen do-o re tro a gir para con de nar à mor te, que ou tra
co i sa não é o can ce la men to de re gis tro de um par ti do po lí ti -
co, fe riu a de ci são re cor ri da o § 29 do art. 141 da Cons ti tu i ção 
Fe de ral, que é uma ga ran tia cons ti tu ci o nal;
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c) atri bu in do à nor ma efe i to re tro a ti vo vi o lou gra ve men te
o § 3º do mes mo art. 141, que con tém cur tas ga ran ti as cons ti -
tu ci o na is.

Mais adi an te, Sr. Pre si den te, o mes mo ad vo ga do tem oca sião
de mos trar:

O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral can ce lou o re gis tro do
Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, ato ju rí di co per fe i to e aca ba do,
por con si de rá-lo em con fli to com o ar ti go 141, pa rá gra fo 13,
da Cons ti tu i ção, es po san do, as sim, a tese con ti da no pa re cer
do pro cu ra dor ge ral ad hoc, e apli can do a nor ma cons ti tu ci o -
nal re tro a ti va men te.

“Art. 141- § 13. É ve da da a or ga ni za ção, o re gis tro ou o
fun ci o na men to de qual quer par ti do po lí ti co, as so ci a ção, cujo
pro gra ma ou ação con tra rie o re gi me de mo crá ti co, ba se a do
na plu ra li da de dos par ti dos e na ga ran tia dos di re i tos fun da -
men ta is do ho mem.”

Esta nor ma se ria ex clu den te de qual quer ou tra so bre a
mes ma ma té ria, como de mons trou o pro fes sor Sá Fi lho, re la -
tor do pro ces so. Exa mi na re mos, con tu do, há seu tem po, as
re gras an te ri o res e de lei or di ná ria so bre o can ce la men to de
re gis tro do par ti do po lí ti co, para de mons trar que mes mo
aque las fo ram gra ve men te vi o la das pela sen ten ça re cor ri da. O 
Tri bu nal, num ver da de i ro pas se de má gi ca, se pro pôs des ven -
dar o pen sa men to do cons ti tu in te. O pen sa men to do cons ti -
tu in te, no en tan to, ja ma is foi hos til à exis tên cia le gal do Par ti -
do Co mu nis ta. Não me re ce tal in jú ria a Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te, por cuja con vo ca ção foi o par ti do o ma i or e
mais in tran si gen te lu ta dor. O pen sa men to da Assem bléia foi
li be ral. Não será em seu nome que se per pe tra rão cri mes con -
tra as li ber da des. Assim é que re pe liu a emen da 163 dos de pu -
ta dos Cos ta Neto, Ne reu Ra mos, Acúr cio Torres, Be ne di to
Va la da res e Gus ta vo Ca pa ne ma. Dis pu nha a emen da:

“É ve da da a or ga ni za ção, bem como o re gis tro ou fun ci o -
na men to de qual quer par ti do ou as so ci a ção cujo pro gra ma ou
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ação os ten si va ou dis si mu la da vise mo di fi car o re gi me po lí ti co
e a or dem eco nô mi ca e so ci al es ta be le ci da nes ta Cons ti tu i ção.”

Impre ci sa e vaga, mas co brin do seu sen ti do re a ci o ná rio
e an ti de mo crá ti co, não vin gou na Assem bléia Na ci o nal Cons -
ti tu in te, mu i to em bo ra as si na da pelo lí der do PSD, par ti do do 
Go ver no.

Sur giu en tão a Emen da nº 3.158, de au to ria do De pu ta -
do Cle men te Ma ri a ni e vá ri os ou tros cons ti tu in tes, con ce bi da
nes tes ter mos: 

“Su pri ma-se, acres cen tan do ao ar ti go 159, o se guin te pa -
rá gra fo logo em se gui da ao atu al pa rá gra fo 16 do pro je to:

A lei es ta be le ce rá as con di ções para o re gis tro e fun ci o -
na men to dos par ti dos po lí ti cos. Não será con ce di do, ou, se o
hou ver sido, será cas sa do o re gis tro de par ti do po lí ti co que
vi sar, os ten si va ou sub-rep ti ci a men te, a des tru i ção vi o len ta do 
re gi me de mo crá ti co, ba se a do este na plu ra li da de de par ti dos e 
na ga ran tia das li ber da des fun da men ta is.”

A emen da do De pu ta do Ma ri a ni re pre sen ta va um pas so
à fren te, já não se co gi ta va mais de de fe sa cer ra da da or dem
eco nô mi ca, re co nhe ci da por to dos como am pla de ví ci os e
con tra di ções, mas de que são ad vo ga dos, mu i to lo gi ca men te,
os au to res da Emen da  nº 163. Vi sa vam os Srs. Cos ta Neto e
Ne reu Ra mos man ter uma es pa da de Dâ mo cles so bre a ca be -
ça do Par ti do Co mu nis ta, por que este nun ca ne gou de se jar,
pa tri o ti ca men te, uma me lhor or de na ção eco nô mi ca e so ci al
para o Bra sil.

A emen da Ma ri a ni fala em “des tru ir por me i os vi o len tos 
o re gi me de mo crá ti co”. Res trin ge pois o cam po do ar bí trio.

Mo di fi ca da no ple ná rio, para me lhor for mu la ção, veio à
luz como a re gra cons ti tu ci o nal do § 13 do ar ti go 141 da
Cons ti tu i ção.

O pen sa men to do Pro fes sor Ma ri a ni, ex pres so à Assem -
bléia Cons ti tu in te em lon go dis cur so, pu bli ca do do Diá rio da
Assem bléia de 13-8-46, foi ana li sa do de modo ma gis tral pelo
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pro fes sor Sá Fi lho em seu voto que é um do cu men to his tó ri -
co de va lor ex cep ci o nal. Qu an do dis cur sa va o De pu ta do Cle -
men te Ma ri a ni, por di ver sas ve zes in ter ve io o Se na dor Luiz
Car los Pres tes, lí der do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, es cla re -
cen do a po si ção de seu par ti do, per fe i ta men te con ci li a da com 
o pen sa men to da emen da. De mons trou Pres tes que nas atu a is 
con di ções do mun do não lu tam os co mu nis tas pela di ta du ra
do pro le ta ri a do, mas pela de mo cra cia em mar cha para o
so ci alis mo por meio do de sen vol vi men to pa cí fi co. No Bra sil,
con tu do, o pro ble ma do so ci a lis mo é re mo to por quan to não
te mos ain da re a li za do a eta pa da cha ma da re vo lu ção de mo -
crá tico-bur gue sa.

E di an te da po si ção cla ra do lí der co mu nis ta o De pu ta -
do Ma ri a ni con clui:

“Se, como é voto de to dos nós, o PC se man ti ver da qui
por di an te den tro dos prin cí pi os afir ma dos e re a fir ma dos
hoje aqui pelo no bre “Lí der”, o Se nhor Luiz Car los Pres tes,
não ha ve rá cer ta men te ne ces si da de de sua apli ca ção.” (Da
pro vi dên cia con ti da na emen da.)

Evi den te men te é pois o pen sa men to do au tor da emen -
da tão di ver so do que lhe é atri bu í do pe los Srs. De sem bar ga -
do res au to res dos vo tos que ven ce ram. Como ex pres sa o De -
pu ta do Ma ri a ni, o Par ti do Co mu nis ta, den tro de sua li nha po -
lí ti ca, tal como Pres tes a apre sen ta va, não se en qua dra va na
hi pó te se de can ce la men to do § 13 do ar ti go 141.
Devo con clu ir, Sr. Pre si den te.
A ver da de é que, exa mi na dos os au tos e len do-se o acór dão

do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, não se en con tra uma só pro va.
O Pro fes sor Sá Fi lho, no seu re la tó rio, de cla ra de ma ne i ra fir -

me e in con tes tá vel que ne nhu ma pro va foi apre sen ta da. A se guir exa mi -
na os qua tro ca sos da le gis la ção ele i to ral que per mi ti rão a cas sa ção do
re gis tro ele i to ral do par ti do e dois ca sos do pa rá gra fo 13 do art. 141 da
Cons ti tu i ção. Sua con clu são é sem pre no mes mo sen ti do.

O Mi nis tro Ri be i ro da Cos ta, dan do, tam bém, um voto ob je -
ti vo, ba se a do nos au tos, con clui:
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“Sal vo, por tan to, os ar gu men tos de or dem con je tu ral,
pro vas não se apon tam no pro ces so quan to à ação do par ti do,
quer se diga con trá ria ao re gi me de mo crá ti co, quer aos di re i -
tos fun da men ta is do ho mem. Em ver da de, onde se en con tra,
no cer ne dos au tos, essa pro va?

Na re a li da de, que fez, até aqui, o par ti do, com essa sig ni -
fi ca ção? Co mí ci os, gre ves, pro pa gan da par ti dá ria in ten sa,
es pe ta cu lar, pro fu sa, as sus ta do ra, in cô mo da e sus pe i ta? Mas,
que atos se rão es ses, em suma, se não to dos eles per mi ti dos,
como ex pres são de di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is con sa gra -
dos pela Car ta Po lí ti ca?

E nes se teor, Sr. Pre si den te, ter mi na seu voto ne gan do, in
li mi ne, a pos si bi li da de de cas sa ção do re gis tro ele i to ral do Par ti do Co -
mu nis ta.

No en tan to, três ou tros vo tos fo ram fa vo rá ve is à me di da pro -
pos ta. Que vo tos são es ses? Encon trar-se-iam, por ven tu ra, nes ses vo tos
os ele men tos ob je ti vos que os jus ti fi cas sem?

É o que fal ta exa mi nar, Sr. Pre si den te. Infe liz men te, o tem po
não me per mi te fa zer um es tu do mais de mo ra do, uma aná li se cir cuns -
tan ci a da dos vo tos dos Mi nis tros José No gue i ra, Ro cha La goa e Cân di do
Lobo. São opi niões pes so a is. S. Exas, sem dú vi da, po dem ter opi niões
pes so a is, não só a res pe i to do Par ti do Co mu nis ta, como do mar xis mo e
do le ni nis mo; mas só po de ri am jul gar com a lei nas mãos.

O gran de mes tre do Di re i to que é Fran cis co Fer ra ra, na sua
obra Inter pre ta ção e Apli ca ção das Leis, diz:

“O di re i to ope ra por co man dos abs tra tos. Mas a re a li za -
ção for ça da des tes co man dos efe tua-se por im po si ção ju rí di ca.

O juiz é in ter me diá rio en tre a nor ma e a vida: é o ins tru -
men to vivo que trans for ma a re gu la men ta ção tí pi ca im pos ta
pelo le gis la dor, na re gu la men ta ção in di vi du al das re la ções dos 
par ti cu la res; que tra duz o co man do abs tra to da lei no co man do 
con cre to en tre as par tes, for mu la do na sen ten ça. O juiz é a viva 
vox iu ris.
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O juiz, po rém, está sub me ti do às leis, de ci de como a lei
lhe or de na, é o exe cu tor e não o cri a dor da lei. A sua fun ção
es pe cí fi ca con sis te na apli ca ção do di re i to.

I) Ave ri guar o es ta do de fato que é ob je to da con tro vér sia.

II) De ter mi nar a nor ma ju rí di ca apli cá vel.

III) Pro nun ci ar o re sul ta do ju rí di co que de ri va da sub -
sun ção de es ta do de fato aos prin cí pi os ju rí di cos.

Tem-se dito que o jul ga men to é um si lo gis mo em que a
pre mis sa ma i or está na lei, a me nor na es pé cie de fato e o co -
ro lá rio na sen ten ça.”

Srs. Se na do res, o que fal ta no acór dão do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral é jus ta men te esse pon to pri me i ro a que se re fe re o mes tre de
Di re i to.

Ave ri guar o es ta do de fato, que é ob je to de con tro vér sia, e
esse es ta do de fato, ave ri gua do, não trou xe uma só pro va, um só ar gu -
men to con tra o Par ti do Co mu nis ta do Bra sil; não trou xe um só fato que 
jus ti fi que o acór dão.

É de tal ma ne i ra re vol tan te e in jus ta essa de ci são, que es ta mos 
se gu ros de que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral sa be rá re al men te revê-la,
para que a Cons ti tu i ção seja res pe i ta da, e um par ti do po lí ti co bra si le i ro
não seja, de ma ne i ra tão su má ria, pos to fora da lei.

De se ja ria, ain da, Sr. Pre si den te, tra tar de ou tros pon tos im -
por tan tes da ques tão, mas devo ter mi nar. 

Qu e ro, po rém, cha mar a aten ção dos no bres Se na do res para a 
Cons ti tu i ção, que, de po is de emen dar e che gar a uma con clu são, nos
ter mos do § 13 do art. 141, nada de ci diu con tra o Par ti do Co mu nis ta,
que era le gal na épo ca da sua pro mul ga ção.

Se fos se in ten ção dos cons ti tu in tes cas sar o re gis tro do Par ti -
do Co mu nis ta, no Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, isto 
po de ria ou de ve ria ser cla ra men te de fi ni do.

No en tan to, o Ato si len cia so bre o as sun to.
Logo, so men te um fato novo, um ges to ou um ato con cre to,

ob je ti vo, do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil con tra a Cons ti tu i ção, con tra a 
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vida de mo crá ti ca do País, po de ria jus ti fi car a cas sa ção do seu re gis tro
ele i to ral.

A de ci são, Se nho res, é ain da su ma men te in jus ta e ir re gu lar.
Já tive oca sião de me re fe rir, des ta tri bu na, a al gu mas des sas

ir re gu la ri da des.
Ain da on tem, um ad vo ga do ba cha rel em di re i to teve oca sião

de me di zer o se guin te:

“É fato úni co e iné di to nos Ana is do Po der Ju di ciá rio do
País o de ter sido subs ti tu í do um juiz após ter este ou vi do a le i tu ra
do re la tó rio. Pode o cam. rep tar que pro vem o pre ce den te em
qual quer Tri bu nal do Bra sil. O Juiz Ma cha do Gu i ma rães
não po dia de sa lo jar o subs ti tu to da ca de i ra após este ter
par ti ci pa do da pri me i ra par te do jul ga men to que con sis te na
le i tu ra do re la tó rio. O Juiz Ma cha do Gu i ma rães foi ma te ri al -
men te im pe di do, con tra sua von ta de de juiz, de to mar par te na
se gun da par te do jul ga men to,  isto é apro var, al te rar ou re for mar, o
pon to de vis ta do re la tó rio.”

O Juiz Ma cha do Gu i ma rães, como se vê, ou viu a le i tu ra do
re la tó rio, e foi subs ti tu í do de po is des sa le i tu ra, para não vo tar no pro je to
e não opi nar so bre o as sun to, fi can do, as sim, im pos si bi li ta do de se ma ni -
fes tar.

Dis se esse ad vo ga do a que me re fe ri, com gran de prá ti ca no
Foro da Ca pi tal da Re pú bli ca, que é fato úni co na vida do Foro bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, a ver da de é que o Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil, des de maio pas sa do, foi lan ça do à ile ga li da de. Seu re gis tro foi
cas sa do. Mas, cas sa do o re gis tro, os di re i tos de ci da dão dos co mu nis -
tas não de ve ri am, de for ma al gu ma, ser cas sa dos, ou não o pu de ram
ser.

Nes tas con di ções, a cas sa ção do re gis tro ele i to ral do Par ti do
Co mu nis ta cri ou para a vida po lí ti ca da Na ção uma sé rie de pro ble mas,
dos mais sé ri os e gra ves.

O Par ti do Co mu nis ta so freu, sem dú vi da, rude gol pe com a
per da da sua vida le gal.

Mas, Srs. Se na do res, so fren do esse rude gol pe, não viu di mi -
nu í da a sua in fluên cia, nem o seu pres tí gio. Ao con trá rio, se os Srs.
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Se na do res acom pa nham a im pren sa na ci o nal, a im pren sa da Ca pi tal da
Re pú bli ca, sa bem que de maio para cá, de po is da cas sa ção do re gis tro
ele i to ral do par ti do, ja ma is se fez tão gran de pro pa gan da do co mu nis mo 
do Bra sil in te i ro. Tudo em tor no do Par ti do Co mu nis ta ser ve de pro pa -
gan da, e esta é fe i ta, hoje em dia, pe los nos sos ma i o res ini mi gos, que
são os jor na is da re a ção, os ór gãos do fas cis mo. Te mos hoje in fluên cia
em me i os dos qua is es tá va mos re al men te afas ta dos e que são le va dos
pela cu ri o si da de pro vo ca da pela im pren sa da Ca pi tal da Re pú bli ca e pela 
im pren sa re a ci o ná ria, a es tu dar o que são o co mu nis mo e o mar xis mo,
para me re ce rem tão in ten sa ba ta lha.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª, que está fa lan do no au men to do
pres tí gio do Par ti do Co mu nis ta, de via re fe rir-se às ele i ções que aca -
bam de se pro ce der no Esta do do Rio, onde um can di da to do Par ti -
do Co mu nis ta que foi à pre si dên cia da Re pú bli ca re sul tou der ro ta -
do para pre fe i to de Pe tró po lis, que era a sua ci da de na tal, as sim
como ou tros can di da tos co mu nis tas fo ram tam bém fra go ro sa men te 
der ro ta dos.

SR. CARLOS PRESTES – O can di da to a que V. Exª se re fe -
re não é co mu nis ta e não é mem bro do nos so par ti do. É can di da to do
povo de Pe tró po lis que não o ele geu por que não quis.

Sr. Ivo d’Aquino – Isso não é no vi da de ne nhu ma. (Ri sos.)

SR. CARLOS PRESTES – Mas não será por este fato que V.
Exª ma ta rá o pres tí gio e a in fluên cia do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil.

Sr. Ivo d’Aquino – O fato é que o can di da to foi apre sen ta do e
apo i a do pelo Par ti do Co mu nis ta.

SR. CARLOS PRESTES – A con clu são so bre os re sul ta dos
das ele i ções no Esta do do Rio é apres sa da. V. Exª co nhe ce o fato re cen -
te de Ca xi as, onde a cha pa do PSD apre sen ta va can di da tos dos qua is al -
guns no mes fo ram tam bém os apon ta dos pelo Par ti do Co mu nis ta, po -
rém re gis tra dos na cha pa do PSD na que la lo ca li da de. Foi essa cha pa vi -
to ri o sa em Ca xi as.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª sabe que os co mu nis tas es tão sen do
acu sa dos de as sal to às ur nas em Ca xi as?
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SR. CARLOS PRESTES – São acu sa ções com ple ta men te fal -
sas, das mais fla gran te men te fal sas.

Sr. Ivo d’Aquino – São os jor na is que o di zem, não sou eu.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª sabe que são os jor na is
in te res sa dos em ani qui lar o co mu nis mo que avan çam es sas acu sa ções.

Sr. Ivo d’Aquino – Não sei nada, ape nas re pi to o que os jor na is 
no ti ci a ram.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª não ig no ra que o pro mo tor 
dos dis túr bi os de Ca xi as foi um de pu ta do da UDN, Sr. Te nó rio Ca val -
can ti; foi ele o pro vo ca dor, acu sa do, no mi nal men te, por to dos os
ora do res da Câ ma ra dos De pu ta dos da ses são de sá ba do.

Sr. Ivo d’Aquino – Des co nhe ço isso. O que sei é que os jor na is 
es tão acu san do o Par ti do Co mu nis ta.

SR. CARLOS PRESTES – Pois é um fato con cre to.

Sr. Ivo d’Aquino – Li nos jor na is de hoje acu sa ções ao par ti do
che fi a do por V. Exª.

SR. CARLOS PRESTES – Os co mu nis tas têm as cos tas
lar gas (ri sos); têm re ce bi do inú me ras acu sa ções; cre io até que já fo ram
acu sa dos como res pon sá ve is pelo eclip se do sol, atra vés das pá gi nas de
O Glo bo.

Sr. Ivo d’Aquino – Do eclip se das li ber da des é que V. Exas

po de rão ser acu sa dos.

SR. CARLOS PRESTES – Essa é a di fi cul da de, o eclip se das
li ber da des. O seu ma i or eclip se é a di ta du ra que aí te mos, apo i a da e sus -
ten ta da pelo par ti do de V. Exª. Esse é um eclip se ver da de i ro e la men tá -
vel que já está se tor nan do por de ma is lon go.

Sr. Ivo d’Aquino – V. Exª re fe riu-se às pa la vras de um de pu ta -
do ude nis ta a res pe i to do epi só dio de Ca xi as. Devo afir mar a V. Exª que 
as nos sas pa la vras aqui são idên ti cas. A União De mo crá ti ca Na ci o nal
não au to ri zou e não apro vou o que se pas sou. E se, por ven tu ra, for
apu ra da a res pon sa bi li da de des se de pu ta do ude nis ta, faço vo tos para
que o in qué ri to seja ri go ro so no apu rar as res pon sa bi li da des do fato.
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SR. CARLOS PRESTES – Nin guém mais do que eu quer
acre di tar que não so men te a UDN como o Go ver na dor do Esta do do
Rio irão pro ce der.

Co nhe ço pes so al men te o Co ro nel Edmun do de Ma ce do So a -
res e es tou cer to de que S. Exª apu ra rá, re al men te, qua is os res pon sá ve is 
pe los la men tá ve is acon te ci men tos de Ca xi as, que são já um pas so mu i to
adi an te nes ta mar cha da re a ção no Bra sil. É o pri me i ro des res pe i to à
vol ta das ele i ções li vres em nos sa Pá tria. Por que, quan to a S. Exª, o Sr.
Pre si den te da Re pú bli ca, do pou co que tem fe i to, des ta ca-se o ple i to de
19 de ja ne i ro que foi um ple i to le gal, ho nes to e li vre.

Sr. Ivo d’Aquino – Como en tão V. Exª acu sa o Pre si den te da
Re pú bli ca de di ta dor?

SR. CARLOS PRESTES – Por que de po is de 19 de ja ne i ro já
mu i ta água cor reu sob a pon te. Veio a cas sa ção do re gis tro ele i to ral do
Par ti do Co mu nis ta.

Sr. Ivo d’Aquino – A cas sa ção não foi fe i ta pelo Pre si den te da
Re pú bli ca. Quem a fez foi o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

SR. CARLOS PRESTES -  De po is de 19 de ja ne i ro vi ve mos
a me di da ar bi trá ria do Mi nis tro da Jus ti ça, fe chan do a sede do Par ti do
Co mu nis ta, até hoje ile gal men te.

Sr. Ivo d’Aquino – Foi me di da ju di ci al. V. Exª está con fun din -
do com pe tên cia com ar bí trio.

SR. CARLOS PRESTES –  Além dis so, Sr. Se na dor, o di re i to
de re u nião no Bra sil está cor ta do, li mi ta do e, para os co mu nis tas, não
exis te. Ain da ocor rem aten ta dos à li ber da de de im pren sa. V. Exª sabe dos 
acon te ci men tos da Ca pi tal da Ba hia, onde ofi ci a is do Exér ci to, sol da dos
da mes ma cor po ra ção, com ar mas da Na ção, em ca mi nhões do Exér ci to,
fo ram às ofi ci nas de um jor nal e as em pas te la ram. Até hoje a pu ni ção
ain da não veio. Um go ver no não co ni ven te com aten ta dos des sa na tu re -
za, há mu i to te ria pu ni do os res pon sá ve is.

Sr. Alo í sio de Car va lho – Con clu iu-se o in qué ri to po li ci al que
foi re me ti do à Jus ti ça.
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SR. CARLOS PRESTES – V. Exª con cor da co mi go. Até hoje 
não fo ram pu ni dos os res pon sá ve is.

Sr. Alo í sio de Car va lho – A pu ni ção re pre sen ta a úl ti ma eta pa
do pro ces so.

SR. CARLOS PRESTES – V. Exª sabe quan tos me ses já de -
cor re ram de po is do em pas te la men to?

Sr. Alo í sio de Car va lho – Foi há qua tro me ses, em maio.

SR. CARLOS PRESTES – Con ti nu an do, para ter mi nar, cre io 
po der afir mar com os do cu men tos que tive oca sião de ler des ta tri bu na
que o ato do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, cas san do o re gis tro ele i to ral
do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, foi in cons ti tu ci o nal, ir re gu lar e in jus to,
além de ino por tu no, inó cuo e pre ju di ci al. Inó cuo, Srs. Se na do res, por -
que não é cas san do o re gis tro ele i to ral aos co mu nis tas que con se gui rão
cas sar-nos os di re i tos ci vis; como ci da dãos, os co mu nis tas não só têm o
di re i to de par ti ci par de ele i ções, de or ga ni zar par ti dos po lí ti cos e apon -
tar seus can di da tos  aos car gos pú bli cos, como têm o de ver de fazê-lo,
por que o voto, de acor do com a Cons ti tu i ção, é obri ga tó rio em nos sa
Pá tria.

Sr. Ber nar des Fi lho – Nes te pon to V. Exª tem ra zão, por que os
co mu nis tas ain da têm di re i tos po lí ti cos. V. Exª tem toda a ra zão.

SR. CARLOS PRESTES – Se as sim é, a me di da foi, sem
dú vi da, inó cua.

É um erro po lí ti co que o co len do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
sa be rá, cer ta men te, cor ri gir no sen ti do de con so li dar a de mo cra cia em
nos sa Pá tria e tra zer a tran qüi li da de para a Na ção. (Mu i to bem!)

(Du ran te o dis cur so do Se nhor Car los Pres tes, o Se nhor Ne reu
Ra mos, pre si den te, pas sou a pre si dên cia ao Sr. Mel lo Vi an na.) 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contra prisões efetuadas em Alagoas

(Dis cur so pro nun ci a do na 147ª Ses são do Se na do Fe -
de ral, Ana is do Se na do, vol. 11, 20-10-47, pp. 383-385.)1

SR. CARLOS PRESTES∗ (Para ex pli ca ção pes so al.) – Sr. Pre si -
den te aca ba mos de ou vir as jus tas pa la vras do no bre Se na dor Arthur
San tos, com as qua is es tou, in te gral men te, de acor do. S. Exª de i xou bem 
de mons tra do quan ta fal ta nos faz em nos sa Pá tria um go ver no bem
ori en ta do, prin ci pal men te no que  res pe i ta à eco no mia na ci o nal.

O no bre Se na dor Ri be i ro Gon çal ves, em apar te, dis se, com
toda a ra zão, que pre ci sa mos abrir os ou vi dos de cer tas au to ri da des.

Sr. Ri be i ro Gon çal ves – Ou vi dos e cons ciên cia.
Sr. CARLOS PRESTES – Sim, po rém mais os ou vi dos, por -

que não acre di tam na cons ciên cia des ses se nho res. É por isso que com
tan ta in sis tên cia vol to a esta tri bu na para di zer das tro pe li as que ami ú de
se re pe tem no Esta do de Ala go as, sob o Go ver no do Sr. Sil ves tre Pé ri -
cles. Na úl ti ma ses são tive oca sião de ler um te le gra ma a mim e ao Se na -
do di ri gi do con ten do ape lo afli ti vo de uma fa mí lia, que não sa bia qual o
pa ra de i ro de seu che fe. Na que la oca sião dis se que ou tros ci da dãos fo -
ram igual men te pre sos.

1 Obs: Tra ta-se do úl ti mo dis cur so pro fe ri do por Luiz Car los Pres tes an tes da cas sa ção
   dos man da tos dos par la men ta res co mu nis tas em 12 de ja ne i ro de 1948.
∗ Não foi re vis to pelo ora dor.



Hoje, como con se qüên cia ain da des sas tro pe li as do Sr. Sil ves -
tre Pé ri cles, pos so in for mar à Casa algo mais sé rio, pois uma das ví ti mas 
do Go ver no ala go a no, José Lira So bri nho, pro cu rou-me no sá ba do para 
fa zer um de po i men to.

Tra ta-se de um ope rá rio te ce lão, pai de dois fi lhos, de por ta do
de Ala go as pela po lí cia do Sr. Sil ves tre Pé ri cles e que anda nas ruas des -
ta ca pi tal sem di nhe i ro, sem rou pa, sem ter qual quer no tí cia dos fi lhos e
da fa mí lia.

O de po i men to a que me re fe ri do é o se guin te:

 “Fui pre so no dia 6 do cor ren te na ci da de do Rio Lar go, 
per to de Ma ce ió, quan do ven dia O Mo men to Ala go a no. Co mi go 
fo ram pre sos tam bém, por que es ta vam com o mes mo jor nal,
os tra ba lha do res Ma nu el San ta na, a quem me re fe ri na ses são
an te ri or…

‘... Ma nu el Amân cio de Nas ci men to e Antô nio Te i xe i ra...’

Na mes ma no i te fui re me ti do para Ma ce ió acom pa nha -
do por dois ti ras, pelo de le ga do da Ordem Po lí ti ca e So ci al de 
Ma ce ió, co nhe ci do como Dr. Chi qui to, e pelo se cre tá rio do
Inte ri or, Dou tor Antô nio Góes Ri be i ro. Estra nhei aque le
apa ra to todo e per ce bi logo tra tar-se de uma gran de pro vo ca -
ção do Go ver na dor Sil ves tre Pé ri cles, a fim de jus ti fi car ou -
tros atos de ter ro ris mo.

Na Po lí cia cen tral – pros se gue José Lira So bri nho –
fui iden ti fi ca do, fi cha do e sub me ti do a um ri go ro so in ter -
ro ga tó rio pelo de le ga do Fre de gard Mar tins, que que ria que
eu con fes sas se à for ça ‘es tar  fo men tan do gre ves em Ma ce ió.’ 
Obser vou-me que não adi an ta ria eu ne gar, pois ‘ha via for -
tís si mas acu sa ções da po lí cia ala go a na con tra a mi nha pes -
soa’. Man dei que ele exi bis se as pro vas de es tar eu pre pa -
ran do mo vi men tos gre vis tas em Ala go as e o de le ga do Fre -
de gard ame a çou-me re me ter para pre sí dio da Ilha Gran de.
Fiz-lhe ver que o di re i to de gre ves está as se gu ra do pela
Cons ti tu i ção. Isso foi o bas tan te para pô-lo pos ses so. Deu
mur ros na mesa e gri tou: 
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‘De i xa cas sa rem os man da tos co mu nis tas, que nós fu zi -
la re mos vo cês to dos’. Ontem pela ma nhã pu se ram-me em li -
ber da de. Pedi ao De le ga do Fre de gard para for ne cer uma pas -
sa gem de re gres so para o Nor te e ele res pon deu ci ni ca men te
que não ti nha nada com isso e que eu me ar ran jas se como pu -
des se.”

É esse, Sr. Pre si den te, o re gi me em Ala go as. Cre io que já são
em ex ces so as ar bi tra ri e da des e des ne ces sá ri as qua is quer pa la vras para
clas si fi car go ver no des sa na tu re za. Em que ar ti go da Cons ti tu i ção se ba -
se ia esse Se nhor para fa zer de por ta ções? E que cri mi no so é esse que de -
po is de 24 ho ras pre so na ca pi tal da Re pú bli ca se põe em li ber da de, sem 
re cur sos, lon ge de sua fa mí lia, sem es tar em con di ções nem mes mo de
vol tar para o seu Esta do?

É essa in fe liz men te, Sr. Pre si den te, a si tu a ção em Ala go as
para a qual so li ci to a aten ção do Se na do Fe de ral de to dos os de mo cra -
tas, de to dos os pa tri o tas que se in te res sam pelo res pe i to à Cons ti tu i ção
e que não po de rão de i xar de ser so li dá ri os com o povo de Ala go as, no
mo men to tris te e la men tá vel que atra ves sa.

Em prol da si tu a ção des se ope rá rio – que pelo me nos vive e
não mor reu às mãos dos be le guins do Sr. Sil ves tre Pé ri cles – e ain da
pela de ou tros, dos qua is não te mos no tí ci as, de se jo ler te le gra ma que
re ce bi de Ga ra nhuns:

“A Liga de De fe sa da Cons ti tu i ção, so ci e da de ci vil se di a -
da em Ga ra nhuns, vem por meio des te pro tes tar de ma ne i ra
ve e men te con tra fla gran te vi o la ção da Cons ti tu i ção em Ala -
go as pelo di ta dor fas cis ta Sil ves tre Pé ri cles de Góes Mon te i -
ro, que ar bi tra ri a men te pren deu os an ti fas cis tas Ma nu el San -
ta na e José Lira, es tan do am bos com des ti no ig no ra do, pos si -
vel men te as sas si na dos. So li ci ta mos sua aten ção no sen ti do de
des mas ca rar com os de ma is se na do res esta pro vo ca ção do
fas cis ta Góes Mon te i ro, elu ci dan do o caso em ques tão e pro -
ces san do au to ri da des co a to ras. Fra ter nal men te, Albi no Gu e i -
ros Sa les, Pre si den te.”

E do Re ci fe re ce bi ain da o se guin te te le gra ma:
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“Re ci fe, 18 – Estão com des ti no ig no ra do os se guin tes
tra ba lha do res pre sos pela po lí cia ala go a na quan do ven di am o
jor nal O Mo men to Ala go a no, im pe di do de cir cu lar pelo di ta dor
Sil ves tre Pé ri cles: Jo a quim Pa u lo Braz So a res, José Lo pes, La -
ran je i ras, Bar ro qui nha, Antô nio Mar ques, Ma nu el Ra mos e
João Lo pes.”
Até ago ra en tre tan to não fo ram aten di dos.
Eram es tas, Sr. Pre si den te, as pa la vras que ti nha a pro nun ci ar,

tra zen do ao co nhe ci men to do Se na do es sas in for ma ções e la vran do o
meu ve e men te pro tes to con tra as ar bi tra ri e da des do Go ver na dor Sil ves -
tre Pé ri cles.

762 Sér gio So a res Bra ga



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Índi ce Ono más ti co

A

ADLER, Fri e drich – 450
AIKMAN, Du can – 250
ALBUQUERQUE, Ves pa si a no – 556   
ALEIXO, Pe dro – 166
ALMEIDA, Rui – 132, 133, 136, 137,

138, 140, 142 
ÁLVARO ADOLPHO – 699
ALVES, Gli cé rio – 100, 101, 104, 105, 126,  

134, 142, 143, 144, 200, 208, 209, 219
AMADO, Jor ge – 124, 315, 316, 317,

318, 319, 392, 393, 398, 400, 401, 408,
412, 421, 422, 423, 424, 428

AMAZONAS, João – 365, 393, 400, 401, 
421, 422, 423, 424, 428, 583 

ANDERS  – 317
ANDRADA, La fa i e te de – 719
ANDRADE RAMOS – 658, 661, 663,

670, 671, 672, 676, 684, 695
ANDRADE, Do lor de – 350
ANSON – 638
ANTÔNIO CARLOS – 640
AQUINO, To más de – 104
ARANÃ, Do min gos – 302
ARANHA, Osval do – 640
ARANTES, Alti no – 385
ARCOS (con de dos) – 737 
ARCOVERDE (car de al) – 518 
ARISTÓTELES – 355
ARRUDA CÂMARA – 433, 467
ASCÁRATE – 443
ASSIS BRASIL – 447, 640, 642, 649

ASSIS CHATEAUBRIAND – 133, 134,
135

ATAÍDE, Tris tão de – 514, 515  
AUBRY ET RAU – 747 
AVELINO, Ge or gi no – 218, 587

B

BAGDÓCIMO, Ernes to – 706
BALEEIRO, Ali o mar – 263, 278, 283,

290, 291, 296, 297, 318, 371, 372, 375
BARBALHO, João – 513, 532
BARBEDO – 736 
BARBOSA, Rui – 62, 84, 348, 349, 380,

438, 447, 529, 533, 534, 556, 641, 644, 653
BARBUSSE – 154
BARNAVE – 232, 233
BARRETO PINTO – 89, 428, 429, 430,

432, 435, 541, 728, 736, 738 
BARRETO, Plí nio – 158, 159, 286, 360,

362, 372, 433
BARRETO, To bi as – 513, 514
BARROQUINHA – 762 
BARROS BARRETO – 237
BARROS, Ade mar de – 590, 592 
BASTOS TAVARES – 80, 162
BATISTA NETO, Jo a quim – 219, 393,

400, 421, 422, 423, 424, 432
BATLLE – 300, 303, 304, 306
BAUDRY–LACANTINERIE – 747 
BAUER, Otto  – 450
BECK, von der – 226
BENDA, Ju li en – 439, 448, 467
BENES, Edu ar do – 446



BERGSON – 506
BERLE, Adolf – 150, 524
BERNARDES FILHO – 191, 432, 615,

616, 617, 623, 624, 657, 658, 659, 660,
661, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 669,
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678,
680, 683, 689, 690, 691, 692, 693, 694,
695, 696, 732, 733, 734, 739, 740, 741,
742, 743, 758

BERNARDES, Artur – 592 
BERNARDES, Her cu la no de Fre i ras –

653
BEZERRA, Gre gó rio – 327, 328, 329,

330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 393,
400, 401, 421, 422, 423, 424, 428

BIGHAM – 368 
BOHMANN – 366
BONIFÁCIO, José – 93, 163, 473
BORGES DE MEDEIROS – 642
BORGES, Pe dro – 236
BOURBONS (os) – 600
BRADEN – 150
BRAMUGLIA – 550 
BRANCO, Plí nio – 368 
BRANT, Má rio – 223, 253, 377, 380
BRITO, Mil ton Ca i res de – 345, 375, 393,

400, 421, 422, 423, 424, 429, 431, 462
BUFFET, Ho ward – 88

C

CAFÉ FILHO – 85, 316, 317, 418
CALIL, José – 248
CAMPOS VERGAL – 128, 197, 292,

418, 459, 465
CANECA (frei) – 101, 125, 199, 279, 295
CAPANEMA, Gus ta vo – 292, 293, 294,

749 

CARDOSO, Da rio – 535  
CARLOS MAXIMILIANO – 289
CARVALHO MOURÃO – 531  
CARVALHO, Afon so de – 296
CARVALHO, Alu í sio de – 66, 494, 529,

532, 533, 544, 666, 675, 715, 717, 757, 758
CARVALHO, Apo lô nio de – 585 
CARVALHO, Da ni el de – 338, 346, 347, 

348, 349, 350, 408
CASTEX – 607
CASTRO BARRETO – 237
CASTRO, Jo sué de – 236
CATHRINE – 513
CAVALCANTI, Te nó rio – 756 
CHAMBERLAIN – 96, 98, 391, 496, 599
CHIQUITO – 760 
CHURCHILL – 88, 89, 128, 139, 156,

157, 461, 609
COELHO, Mo acyr – 142
COMTE, Au gus to – 618
CONDÉ, Ber to – 297 
CONDORCET – 203
CONFÚCIO – 351 
COOK, Mor ris Lle wellyn – 225
CORREIA E CASTRO – 618
CORREIA, Ra fa el – 220
CORREIA, Tri fi no – 108, 218, 327, 328,

329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
COSTA NETO – 132, 338, 345, 346,

361, 369, 388, 391, 467, 558, 567, 570,
577, 583, 585, 624, 749, 750

COSTA, Agui nal do – 247
COSTA, Dan te – 237
COUTINHO, Alce do – 211, 283, 327,

328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 393, 421, 422, 423, 424

COUTO, Mi guel – 438
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CRESPI – 243
CRISPIM, José Ma ria – 347, 393, 400,

401, 421, 422, 423, 424, 428, 449, 452,
456

CROCE, Be ne det to – 445
CRUZ, José Ma ria da – 398
CUNHA, Eu cli des da – 186, 227
CUNHA, Oscar da – 733

D

D´AQUINO, Ivo – 490, 543, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 562,
563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570,
571, 573, 575, 576, 595, 596, 597, 598,
599, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 608,
610, 611, 616, 622, 630, 631, 632, 633,
634, 647, 664, 666, 667, 668, 671, 683,
684, 685, 686, 687, 688, 692, 695, 699,
703, 713, 714, 717, 721, 722, 723, 725,
726, 727, 728, 729, 737, 738, 739, 741,
742, 743, 744, 745, 746, 755, 756, 757 

DALADIER – 96, 98, 155, 391,  496,
599

DÂMOCLES – 750  
DANTAS JÚNIOR – 173
DANTON – 666
DARLAN – 150
DAVIES, Jo seph  – 99, 503
DAVIS, Ho rá cio – 237
DE GAULLE – 143
DEODORO – 654
DIAS FORTES – 173
DUGUIT, Leon – 639, 747 
DIMITTROFF, Ge or ge – 607, 665, 672,

673, 677 
DORNELES, Ernes to – 559 
DUARTE, Di o clé cio – 85, 106, 107, 108, 

117, 122, 126 

DUARTE, Ma nu el – 388
DUARTE, Nes tor – 90, 103, 210, 259,

270, 271, 272, 288, 294, 306, 307, 326,
340, 345, 373, 375, 378, 379, 422, 431,
433, 438, 439, 448

DUCATILLON – 505, 506
DUCLOS – 143
DUTRA, Eu ri co Gas par – 76, 77, 149,

167, 168, 211, 286, 287, 344, 434, 558,
560, 570, 583, 585, 596, 613, 620, 621,
628, 645

E

ECHEVERRIA, E. – 264
ENGELS, Fre de ric – 212, 232, 462, 480,

481, 492, 510
ESPINOLA, Edu ar do – 721, 723, 724,

735 
ESQUILO – 442

F

FARACO, Da ni el – 98, 101, 188, 189, 190, 
193, 194, 202, 204, 452, 455, 456, 457

FARIA, Ben to – 723, 724
FERNANDES TÁVORA – 205, 206,

559, 669, 689, 708, 719
FERNANDES, Abí lio – 393, 421, 422,

423, 424
FERNANDES, Raul – 616
FERRARA, Fran cis co – 752 
FERREIRA DE SOUZA – 348, 495,

500, 502, 503, 504, 510, 512, 513, 514,
515, 516, 518, 522, 533, 551, 553, 554,
555, 563, 566, 568, 569, 570, 572, 573,
574, 581, 582, 604, 605, 606, 608, 609,
610, 626, 632, 647, 648, 655, 658, 659,
660, 661, 662, 665, 673, 674, 675, 678,
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682, 686, 690, 691, 696, 697, 704, 733,
743, 745 

FIGUEIREDO, Mor van  de – 584, 585
FISCHER , Artur – 164
FITCH, John – 405, 406, 411
FLEURY – 240
FLORES DA CUNHA – 92, 93
FLORIANO – 653, 654
FONTENELE, Be ní cio – 419, 490, 491
FONTES, Aman do – 126, 317, 419
FONTOURA, João Gu e des – 166
FOURNIER – 479 
FRAGA, Albe ri co – 450
FRANCO, Fran cis co – 79, 139, 177, 410, 

645
FRANCO, Wal ter – 575
FREDEGARD – Ver MARTINS, Fre de -

gard
FREIRE, Vi to ri no – 553, 557, 562, 683,

687, 688, 689, 697, 698, 708, 718, 719,
720

FÜLLER – 128, 157

G

GALLOTTI, Fran cis co – 556, 562, 563,
578, 604, 626, 627, 669, 675, 676, 680,
684, 694, 700

GANDHI – 598
GARD, Ro ger Mar tin Du – 123
GENY – 513
GEORING – 677
GIDE, André – 711
GLASSER, Ro ber to – 476
GLICÉRIO – 653
GOEBBELS – 671, 729
GÓES MONTEIRO – Ver MONTEIRO, 

Sil ves tre Pé ri cles de Góes 

GOMES CARMO – 249
GOMES, Edu ar do – 91, 92, 93, 124, 133, 

139, 434, 435, 445, 568 
GOMES, João – 166
GOMES, Sér gio – 91, 124
GOMI JÚNIOR – 198, 205, 207, 300
GOTWALD, Cle ment – 726 
GRABOIS, Ma u rí cio – 124, 218, 327,

328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 393, 400, 417, 418, 419, 420, 421,
422, 423, 424, 594

GUEDES, João – 166, 441, 450
GUIMARÃES, Flá vio – 524  
GURGEL DO AMARAL – 318, 382,

418
GUSMÃO, Ro ber to – 706, 716

H

HAECKEL – 506
HAMILTON – Ver NOGUEIRA, Ha -

mil ton 
HARBOUR, Pe arl – 497
HENDERSON – 461
HIMALAIA – 728
HITLER, Adolf – 95, 96, 97, 151, 157,

227, 270, 327, 391, 494, 496, 512, 551,
552, 567, 570, 600, 672, 738, 740  

HOOVER, Her bert – 236, 237, 238, 619
HORNE, Ber nar di no C. – 239, 264, 267,

268
HUGHES, Char les – 373, 374
HUSSEL – 607

I

IMBASSAÍ – 154, 164, 166, 176, 218,
219

IVER, Mac – 684 
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J

JAURÉS, Jean – 232
JOÃO (dom) – 125
JOBIM, Val ter – 559 
JOFFILY, José – 85
JONES – 368
JORDÃO, Edmun do de Mi ran da – 735,

737, 738, 739
JOSÉ AMÉRICO – 66, 67, 572, 573,

592, 613, 680, 694
JOSÉ AUGUSTO – 302, 351
JUARÉS – 123

K

KAUTSKY, Karl – 240, 241, 250, 441,
450

KELSEN – 290, 443, 444, 445, 446, 447
KERENSKY – 107, 108 

L

LA BRUYÉRE – 240
LACERDA, Car los – 710
LAMEIRA BITTENCOURT – 283 
LARANJEIRAS – 762 
LASKI, Ha rold – 414
LAVAL – 143, 155
LE FUR – 513
LEÃO XIII – 681
LEÃO, Eu ri co de Sou za – 81
LEBRET – 681
LEITE, Au re li a no – 114, 154, 161, 254
LENINE, Vla di mir – 88, 89, 94, 108,

128, 129, 130, 143, 188, 216, 224, 228,
264, 265, 266,  441, 442, 451, 452, 453,
454, 455, 457, 459, 460, 461, 463, 464,
481, 483, 484, 485, 486, 507, 509, 515,
516, 612, 742, 743

LEVY, Her bert – 618
LIEBKNECHT, Car los (Karl)  – 94, 102, 

130, 143
LIMA, Alcí dio Men don ça – 534 
LIMA, Au gus to Pin to – 724, 725, 731 
LIMA, Her mes – 80, 105, 106, 108, 116,

119, 120, 121, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 432, 438, 459

LIMA, Osval do – 198, 211, 214, 215, 280
LINHARES, José – 75, 170, 171,  435,

707, 708, 719
LINS, Etel vi no – 629, 640, 658, 708, 720
LIRA (os) – 563 
LIRA, José – Ver SOBRINHO, José Lira
LITVINOV – 155
LOBO, Cân di do – 752 
LOPES, João – 762 
LOPES, José – 762 
LOURENÇO (be a to) – 212
LOWELL – 446
LUÍS XV – 241
LUZ, Car los – 305, 306, 343, 584 
LUZARDO, Ba tis ta – 95

M

MAC CRIMMON – 271, 272
MAC IVER – 443
MACHADO GUIMARÃES – 754 
MACHADO, Ja les – 172, 196, 201, 249
MACHADO, Lino – 122, 591 
MAGALHÃES, Aga me non – 346, 379,

380, 381, 383
MAGALHÃES, Ageu – 200
MAGALHÃES, Ju ra ci – 91, 93, 94, 97,

98, 102, 114, 115, 116, 117, 119, 120,
121, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 419,
550, 557, 622, 626
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MAGARINOS TORRES – Ver TORRES, 
Antô nio Eu gê nio Ma ga ri nos 

MAIA, Álva ro – 476
MAISTRE, Xa vi er de – 64
MALRAUX – 711

MANGABEIRA, João – 288, 289, 290,
293, 653, 685

MANGABEIRA, Otá vio  – 80, 146, 307,
316, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433,
434, 435, 557, 558 

MARBACK, Gu i lher me – 278 
MARCONDES FILHO – 547  
MARIANI, Cle men te (de pu ta do) – 437,

438, 439, 449, 450, 451, 452, 453, 454,
455, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 750, 751 

MARIGHELLA, Car los – 123, 146, 327,
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 393, 398, 400, 401, 421, 422, 423,
424, 428

MARQUES, Antô nio – 762 
MARTÍ, André – 150
MARTINS, Do min gos José – 199
MARTINS, Fre de gard – 760 
MARTINS, Ves pa si a no – 560, 647
MARX, Karl – 109, 111, 158, 190, 193,

194, 195, 228, 232, 376, 451, 452, 454,
462, 464, 481, 492, 497, 498, 507, 509,
520, 742, 743 

MASAGÃO, Má rio – 319, 359, 367, 372,
378, 379, 383

MASSILLON – 240
MATA, Abe lar do – 143, 147
MATARAZZO – 243
MATEOTTI, Giá co mo – 154
MATHIEZ, A. – 241
MATIAS OLÍMPIO – 337, 339

MAURA (bis pos de) – 499
MAZZA – 614
MCDONALD, Nor man – 254
MAC CRIMMON – 271, 272
MEIRA, Au gus to – 569, 570 
MELLO VIANNA – 73, 305, 475, 587,

758 
MELO, Luís Anha ia – 365, 367
MÉRCIO, Ca mi lo – 641, 642, 652, 653,

658, 659, 660, 661, 662, 664, 666, 667,
673, 674,  675, 676, 680, 684, 690, 693,
694, 714, 716, 717, 726, 728, 729, 731

MIRANDA JORDÃO – Ver JORDÃO,
Edmun do de Mi ran da

MOLOTOV – 483, 495
MONROE – 174, 175
MONTEIRO DE CASTRO – 206, 207
MONTEIRO, Sil ves tre Pé ri cles de Góes

– 166, 442, 759, 760, 761, 762
MONTESQUIEU – 270, 344, 515 
MORAIS, Eva ris to de – 534 
MORINIGO – 79, 623, 645
MOURA, Ge tú lio – 99, 120, 123 
MÜLLER, Fi lin to – 176, 399, 402, 427
MUNHOZ DA ROCHA – 748
MUSSOLINI – 88, 270, 327, 552, 567,

600, 740

N

NAPOLEÃO – 600
NASCIMENTO, Amân cio de – 760 
NASCIMENTO, Fa us ti no do – 559 
NEGRÃO DE LIMA – 176, 595
NEVES, João – 640
NOGUEIRA, Ata li ba – 106, 108, 110,

111, 122, 281, 352, 353, 354, 355
NOGUEIRA, Car los – 218
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NOGUEIRA, Ha mil ton – 66, 86, 87, 88,
99, 100, 101, 104, 105, 106, 110,  119,
141, 271, 276, 472, 473, 493, 494, 495,
496, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 504,
505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522,
523, 549, 554, 558, 562, 568, 570, 571,
572, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580,
581, 583, 605, 606, 609, 610, 647, 658,
659, 661, 662, 663, 667, 671, 672, 673,
678, 679, 680, 681, 683, 685, 686, 689,
690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697,
698, 701, 705, 706, 707, 708, 709, 710,
711, 712, 713, 714, 715, 716, 718

NOGUEIRA, José – 747, 752 
NOGUEIRA, Mil ton – 103 
NOGUEIRA, Pa u lo – 351
NOVAES FILHO – 408, 616

O

OBINO – 145 
OLIVEIRA SOBRINHO – 154, 164,

166, 176, 744 
OLIVEIRA, Agos ti nho – 218, 393, 398,

400, 421, 422, 423, 424
OLIVEIRA, Ola vo de – 295, 527, 533 
OLIVEIRA, Ra u li no – 86
OLYMPIO, Ver gi ni a ud Wan der ley Mat hi as

– 337, 339, 476, 518, 566, 567, 580, 703
ORDONEZ  y Bat tle – 300, 303, 304, 308 
OSÓRIO – 173
OSTROGORSKI – 443

P

PACHÁ, Ke mal – 160
PACHECO, Osval do – 393, 400, 421,

422, 423, 424, 427

PALÁCIO, Alfre do – 252
PARAIM, Orlan do – 236
PARANHOS, Ga le no – 236, 246, 254,

259, 260
PASSOS, Ga bri el de Re zen de – 159, 383, 

408, 411, 416
PAWLEY – 524 
PEÇANHA, Nilo – 640 
PEDRO ERNESTO – 424
PEDRO I (dom) – 279
PEDRO II (dom) – 518 
PEDROSA, Wal de mar – 476 
PEREIRA DA SILVA – 58, 85, 89, 91,

95, 96, 97, 98, 109, 110, 112, 113, 114,
117

PEREIRA LIRA – 164, 176, 390, 391,
462, 744 

PEREIRA, Fran cis co – 204
PEREIRA, José Ba tis ta – 251
PERI, Ga bri el – 74
PÉRICLES, Sil ves tre – Ver

MONTEIRO, Sil ves tre Pé ri cles de
Góes

PERÓN –  252, 606, 607, 623
PETAIN – 74, 88, 143, 150, 550, 569,

667 
PETKOW, Ni cho las – 657, 659, 663,

665, 669, 672, 673, 676, 677, 678, 683
PILLA, Raul – 288, 295, 299, 307, 351,

354, 542 
PINHEIRO, Isra el – 372
PINHEIRO, Osval do – 401
PINTO ALEIXO – 658
PINTO LIMA – Ver LIMA, Au gus to

Pin to
PINTO, Car los – 286
PINTO, He rá cli to So bral – 87, 113
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PIO XI – 681
PIRES, Ho me ro – 638, 639, 640
PIRES, Jo a quim – 641, 642
PIRES, Ju ran dir – 338, 339, 349, 350,

351, 352, 356
PIZA SOBRINHO – 170 

PLEJANOV –  441
POMPEU , Plí nio – 554 
POSADA – 443 
PÓVOA, He li on – 237
PRADO KELLY – 91, 92, 93, 94, 102,

103, 287, 379, 432
PRESTES, Luiz Car los – 65, 73, 80, 81,

83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139,  140, 141, 142,
143,  144, 145, 146, 147, 149, 151, 154,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 175, 183, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215,
217, 219, 220, 221, 223, 236, 241, 243,
246, 249, 252, 253, 254, 259, 271, 272,
274, 275, 278, 280, 283, 285, 290, 291,
292, 293, 294, 297, 299, 300, 302, 306,
308, 311, 313, 314, 315, 317, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 339, 340, 345, 346, 348, 349, 350,
352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 363, 370, 375, 376, 377, 384,
385, 386, 388, 389, 392, 393, 400, 401,
417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 441,
449, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458,

461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468,
471, 473, 475, 476, 490, 493, 495, 496,
497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504,
505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 523,
524, 527, 535, 537, 538, 539, 544, 547,
548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555,
556, 557, 558, 559, 562, 563, 564, 565,
566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573,
574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582,
583, 587, 589, 592, 595, 596, 597, 598,
599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607,
608, 609, 610, 611, 613, 615, 616, 617,
618, 622, 623, 624, 626, 627, 628, 629,
630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 644,
647, 648, 652, 658, 659, 660, 661, 662,
663, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671,
672, 673, 674, 675, 676, 678, 679, 680,
681, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691,
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699,
700, 701, 702, 704, 705, 707, 708, 709,
710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717,
718, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727,
728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 737,
738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745,
746, 751, 755, 756, 757, 758, 759

PUIGGLOSS, Ro dol fo – 279

Q

QUESNAY – 241

R

RAMOS, Ma nu el – 762 
RAMOS, Ne reu – 115, 120, 218, 347,

382, 432, 587, 749, 750, 758 
RENARD – 513, 514 
RHODES, Cé cil – 128

RIBEIRO DA COSTA – 719, 751
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RIBEIRO GONÇALVES – 66, 759 
RIBEIRO, Adal ber to – 67, 647
RIBEIRO, Antô nio Góes – 760  
RIQUET R. P. – 682
ROCHA LAGOA – 752 
ROCHA, Adel mar – 241, 243, 249, 272
ROCHA, Eu zé bio – 213, 214, 215
RODRIGUES, Pa u la – 237
ROLAND, Ro ma in – 154
ROOSEVELT, Frank lim De la no – 372,

374, 497, 603

S

SÁ FILHO – 564, 565, 567, 570, 751  
SÁ, Alfre do – 408
SABENÇA, Alci des – 327, 328, 329, 330, 

331, 332, 333, 334, 335, 336, 393, 400,
401, 421, 422, 423, 424, 428

SAINT–SIMON – 479 
SALAZAR – 79, 139, 645
SALES, Albi no Gu e i ros – 761 
SALES, Apo lô nio – 720
SALGADO FILHO – 591, 700, 701,

702, 703, 704
SAMPAIO DÓRIA – 735, 747 
SAMPAIO, Alde – 209, 210
SANTANA, Ma nu el – 760, 761 
SANTOS, Arthur – 67, 552, 555, 565,

566, 567, 568, 569, 571, 573, 574, 575,
581, 582, 603, 623, 629, 644, 659, 662,
664, 666, 667, 668, 669, 675, 678, 679,
681, 682, 685, 689, 690, 693, 701, 702,
721, 759

SANTOS, Rui – 419
SARASATE, Pa u lo – 116, 120, 282, 373,

377, 379, 380, 382, 385
SARMIENTO – 264

SCHEIDEMAN – 450
SEGADAS VIANNA – 159, 168, 169,

416, 419
SILVA, Antô nio Pa che co da – 398
SILVA, Ari Ru bens – 398
SILVA, Cla u di no José da – 327, 328, 329, 

330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 393,
398, 400, 401, 421, 422, 423, 428

SILVA, Cláu dio – 424 
SILVA, Evan dro Lins e – 528 
SILVEIRA, Gu a ra ci – 374
SIMÕES, Rui – 626, 627
SIMONSEN, Ro ber to – 226, 260, 261
SNYDER – 602, 615, 616
SOARES FILHO – 288, 294
SOARES, Áti la – 167
SOARES, Edmun do de Ma ce do – 757 
SOBRAL PINTO – 113
SOARES, Jo a quim Pa u lo Braz – 762
SOARES, José Car los de Ma ce do – 166,

176
SOBRINHO, José Lira – 154, 166, 760, 761
SOUSA CAMPOS – 238
SOUSA COSTA – 369, 370, 371, 372,

373, 374, 375, 376, 381, 382, 616
SOUSA, Pa u la – 237
SOUTO, Alcio – 176, 592, 598
SOUZA LEÃO – 170, 171, 347
SOUZA, Ari da Sil va – 164
SOUZA, Fer re i ra de – 348, 604, 605,

606, 608, 609, 610
STALIN – 96, 98, 228, 232, 441, 442,

451, 452, 453, 455, 458, 459, 462, 464,
465, 481, 482, 496, 507, 509, 599, 740  

STAMMLER – 513
SURITZ – 572 
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T

TÁVORA, Ju a rez – 366
TEIXEIRA DE FREITAS – 255
TEIXEIRA, Antô nio – 760 
TELES, Go do fre do – 161, 187, 190, 191, 

193, 194, 195, 197, 198, 201
THORÉZ, Ma u ri ce – 143, 735 
TIRADENTES – 73, 101, 125, 347, 348
TISO – 550
TITO – 607, 677
TOLEDO  PIZA – 104, 175, 318
TORELLY, Apa rí cio – 287
TORRES, Acúr cio – 419, 749 
TORRES, Alber to – 250
TORRES, Antô nio Eu gê nio Ma ga ri nos – 

530, 531, 532, 534 
TRINDADE, J. A . – 235
TROMPOWSKY – 132, 133, 137
TROTSKY – 704
TRUJILLO – 79, 623
TRUMAN – 174, 175, 602, 603, 619

U

ULISSES – 461 

V

VALADARES, Be ne di to – 749 
VARGAS, Ge tú lio – 75, 76, 85, 94, 115,

135, 140, 147, 148, 149, 167, 169, 170,
171,  434, 553, 573, 574, 590, 591, 592,
613, 617

VASCONCELOS, Cí ce ro de – 499, 500,
518, 522, 523

VELASCO, Do min gos – 99, 117

VELOSO, Cle to Se a bra – 236, 237
VERGARA, Schu ack – 550 
VERGINIAUD WANDERLEY – Ver

OLYMPIO, Ver gi ni a ud Wan der ley
Mat hi as

VIANA, Luiz – 111, 119, 121, 122, 135,
136

VIDAL, Arman do – 227
VIDELA, Gon za lez – 550, 623
VIEIRA DE MELO – 370, 371, 381,

374, 381, 384
VIEIRA FERREIRA – 634, 635, 638
VIEIRA, Antô nio (pa dre) – 532  

VIEIRA, Eu cli des – 622
VILLASBOAS, João – 745 
VITOR EMANUEL – 552 
VIVÁCQUA, Atí lio – 520, 671, 672, 696

W

WASHINGTON LUÍS – 703
WEBB, Be a triz – 168
WEIGAND – 150
WEIMAR – 205
WILLARD, Mar cel – 271

Y

YONG, Artur – 241

Z

ZARATUSTRA – 444 
ZEIDA, Mar cos – 317
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Luiz Car los Pres tes; o Cons ti tu in te, o Se na dor (1946-1948),
or ga ni za ção de Sér gio So a res Bra ga, foi com pos to em Ga ra mond,
cor po 12, e im pres so em pa pel ver gê are ia 85g/m2 , nas ofi ci nas da

 SEEP (Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções), do Se na do Fe de ral, 
em Bra sí lia. Aca bou-se de im pri mir em ou tu bro de 2003,

de acor do com o pro gra ma edi to ri al e pro je to grá fi co
 do Con se lho Edi to ri al do Se na do Fe de ral.



EDIÇÕES DO SENADO FEDERAL

Volume 1 - O Rio deJaneiro do meu tempo, de Luís Edmundo

Volume 2 - Canudos e Outros Temas, de Euclides da Cunha

Volume 3 - Memórias do meu tempo, de J. M. Pereira da Silva

Volume 4 - O Ensino Público, de Antônio de Almeida Oliveira

Volume 5 - A Campanha de Canudos, de Aristides Augusto Milton

Volume 6 - Diário da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do
Império do Brasil-1823, Edição Fac-similar (3 volumes)

Volume 7 - OAbolicionismo, de Joaquim Nabuco

Volume 8 - Missão Rondon [Apontamentos sobre os trabalhos realizados pela
Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao
Amawnas, sob a direção do Coronel de Engenharia Cândido
Mariano da Silva Rondon, de 1907 a 1915]

Volume 9 - Ensaios e Estudos, de J. Capistrano de Abreu

Volume 10 - Luiz Carlos Prestes; o Constituinte, o Senador,
organização de Sérgio Soares Braga

Volume 11 - A Ilusão Americana, de Eduardo Prado

Volume 12 - Os Deputados Brasileiros nas Cortes Gerais de 1821, de Gomes de Carvalho

Volume 13 - Dois Anos no Brasil, de Auguste François Biard

Volume 14 - Balmaceda, de Joaquim Nabuco

Volume 15 - Conselhos aos Governantes [Textos básicos do pensamento político de
Isócrates, Platão, Kautilia, Maquiavel, Erasmo de Roterdã,
Miguel de Cervantes, Mazarino, Maurício de assau, Sabastião
César de Meneses, D. Luís da Cunha, Marquês de Pombal,
Frederico da Prússia e D. Pedro II]

Volume 16 - Narrativa de Serviços no Libertar-se o Brasil da Dominação Portuguesa, de Thoma
John Cochrane

Volume 17 - Viagens pelo Amazonas e Rio Negro, de Alfred Russel Wallace

Volume 18 - A Independência e o Império do Brasil, de A. J. de Melo Morais

Volume 19 - História do Império, de Tobias Monteiro

Volume 20 - História da Independência do Brasil, de Francisco Adolfo Varnhagen

Volume 21 - A Intervenção Estrangeira Durante a Revolta de 1893, de Joaquim abuco
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