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Neste livro estão consignados os pronunciamentos que compõem 
o primeiro álbum de cinco CDs, intitulado Grandes Momentos do Parlamento 
Brasileiro. 

Trata-se da transcrição dos discursos, na íntegra, conforme publi
cação em exemplares do Diário do Congresso Nacional. 

Nos casos de inexistência de registros, recorreu-se, para elaboração 
do texto escrito, a apanhamento taquigráfico procedido aposteriori, utili
zando-se as gravações disponíveis. 

As manifestações estão .ordenadas de acordo com sua disposição 
nos compact disc, elaborados, dentro do possível, por critério cronológico, 
retratando momentos históricos contidos no período 1954 a 1976. 
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A P R E S E N T A Ç Ã O 

Ao longo de sua trajetória na vida institucional do País, o Congresso Na
cional tem sido palco de brilhantes pronunciamentos que se caracterizam 
como marcos memoráveis de nossa história. Senadores e deputados empenha
ram-se sempre no sentido de trazer a debate temas de inquestionável relevân
cia, o que serviu para projetá-los individualmente e ao próprio Congresso a que 
pertenceram ou ainda pertencem. 

A Mesa do Senado decidiu patrocinar o presente projeto, que se inicia 
com este álbum contendo cinco CDs, que certamente repercutirão como 
iniciativa de extraordinária significação nos fastos de nossa vida político-
parlamentar. 

Na era da valorização da imagem e do som, objetiva-se, através desta ini
ciativa, perpetuar, na lembrança dos contemporâneos e dos porvindouros, de
bates selecionados no bojo do acervo de que dispúnhamos no Senado, na Câ
mara e ainda em arquivos pessoais cedidos a esta empreitada. 

Trata-se de patrimônio inestimável pelo conteúdo, mas extremamente re
duzido pela carência de gravações existentes, representando o registro dos mo
mentos parlamentares nas falas de seus membros. 

Consignam-se, portanto, a partir de agora, as atuações geralmente sob 
contagiante emoção, por vezes manifestadas em vozes embargadas pelo sen
timento que envolve o parlamentar quando assoma à tribuna, na defesa de 
ideais ou posturas que traçam o rumo dos acontecimentos políticos brasilei
ros. 
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Na condição de Presidente do Senado e do Congresso Nacional, envidei 
esforços para que concretizássemos este empreendimento cultural que, tenho 
certeza, muito enriquecerá nossa memória do Brasil. 

Os discursos, pela variedade dos assuntos neles abordados, haverão 
de constituir repositório inesgotável de acontecimentos palpitantes trazidos 
a debate em cada época, nas duas Casas do Congresso. Os brasileiros have
rão de orgulhar-se daqueles que os representaram no Parlamento Nacional, 
cumprindo com dignidade e patriotismo o mandato popular que lhes foi 
outorgado. 

Procedeu-se, dentro do possível, a uma seleção de pronunciamentos que 
valem ser relembrados em defesa da memória política do País, inde
pendentemente de conceitos ou ideologias, cabendo a cada um que os ouvir o 
seu julgamento. 

Senador Antônio Carlos Magalhães 
Presidente do Senado Federal 



AFONSO ARINOS 

Wr. sã 

* Repúdio ao 

atentado da 

Rua Tonektvs. (9-8-54) 

1905-1990 

O SR. AFONSO ARINOS (Como Líder da Minoria) - Senhor Presiden
te, os jornais desta manhã publicam copioso noticiário sobre a visita do Senhor 
Presidente da República ao meu Estado, sobre o discurso ali pronunciado por 
Sua Excelência e sobre as declarações por ele apresentadas durante a entrevista 
coletiva que concedeu à imprensa mineira. 

Na primeira parte do seu discurso o que existe de fundamental é o auto-
elogio a pretexto das obras realizadas pelo seu Governo em benefício da terra e 
do povo de Minas Gerais. 

Servindo-se da técnica habitual da autopropaganda, servindo-se do estilo 
peculiar aos ditadores e aos espíritos de formação ditatorial, aos personalistas e 
aos crentes de que os benefícios do Governo são devidos à pessoa do seu che
fe, enumera Sua Excelência uma série de medidas administrativas promovidas 
em seguimento a determinações da Constituição e das leis; enumera o cumpri
mento da execução dos orçamentos da República; enumera as vantagens confe
ridas pela assistência do Estado às unidades federativas, nos termos da organi
zação federal e nos termos das leis que regem a espécie. E não se esquece, tam
bém, de enumerar, com minucioso cuidado, até mesmo as providências toma-
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das no cumprimento dos dispositivos constitucionais adotados pela Assembléia 
de 1946, em relação à valorização do Vale do São Francisco. 

Mas não é, Sr. Presidente, preocupado em colocar nos seus devidos termos 
esse rosário de auto-elogios com que o Senhor Presidente da República, na ausên
cia do DIP, transformou-se no DIP de si mesmo; não é com o empenho de resta
belecer a verdade, nem de abrir polêmica com Sua Excelência na minha qualidade 
de mineiro; não é mesmo preocupado com a idéia de opor a estas fugazes, a estas 
mendazes declarações aquelas realidades por todos nós conhecidas, aqueles episó
dios de humilhação e de vergonha, aqueles anos de opróbrio e de esmagamento 
que fizeram da outrora gloriosa Província de Minas Gerais o reduto de todas as 
ambições e o pasto de todos os excessos da política getufiana, que vou prosseguir. 
Meu propósito é outro. Prefiro analisar o discurso de Sua Excelência naquilo em 
que mais diretamente se relaciona ele com os assuntos da hora, com os problemas 
do dia, com as paixões que atraem a atenção do povo brasileiro. 

Desejo respirar na fala otimista do Presidente àqueles trechos finais em 
que o Senhor Getúlio Vargas entra no debate do problema político. Ali, diz Sua 
Excelência com todas as letras de cada palavra e com todas as palavras de cada 
frase, com a álgida tranqüilidade e com absoluto desprendimento, que existe da 
parte do povo brasileiro — que ele confunde com a oposição, um propósito de 
gerar confusão pela mentira, acrescentando que a objurgatória, a mentira e a ca
lúnia não conseguirão abater o seu ânimo. Duas vezes é repetida a palavra men
tira; duas vezes arremete o Presidente contra a justiça dos seus acusadores, tra-
tando-os de invencionistas e de caluniadores. 

Senhor Presidente, há uma versão histórica; há, pelo menos, uma tradição le
gendária que declara que, no momento em que a maior justiça se encontrou com a 
maior injustiça e no dia em que o erro supremo se defrontou com a suprema ver
dade, nesse dia o juiz, o interessado na justiça, o representante de poder estatal, que 
era Pôncio Pilatos, em face da perturbadora fúria, em face do transviamento das 
multidões arrebatadas, esquecetido-se dos deveres morais que incumbiam a sua 
pessoa e dos misteres políticos que incumbiam a seu cargo, respondeu, a uma ad
vertência, com estas palavras melancólicas: "Mas, o que é a verdade?" 

A resposta a esta pergunta tem sido inutilmente procurada pelos pensa
dores e pelos filósofos. O que é a verdade? Para cada um ela se apresenta para 
cada além, para cada esperança, para cada paixão, para cada interesse. Para cada 
além, para cada esperança a verdade se reveste de roupagens enganosas. Mas 
ninguém jamais formulou esta pergunta em relação à negação da verdade, nin
guém perguntou jamais: "O que é a mentira?" 

Ao Sr. Getúlio Vargas respondo que, se não é possível saber o que é a 
verdade, é perfeitamente possível saber-se o que não é a mentira. 
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Ele nos acusa de estarmos proferindo mentiras contra seu Governo. Ele 
investe contra nós, declarando que da vo2 do povo sai um clamor de mentiras. 
E eu pergunto: será mentira a viuvez, o crime, a morte e a orfandade? Serão 
mentiras os corpos dos assassinados e dos feridos? Será mentira o sangue que 
rolou na sarjeta da Rua Toneleros? Será mentira a presença dos órfãos abando
nados pelo pai que os devia assistir? Será mentira a viuvez lutuosa que outro dia 
assistimos, confrangida e ajoelhada na prece do perdão, na ausência do compa
nheiro de sua vida? Será mentira que aquele velho político não saiba que um jo
vem herói tombou, siderado pela arma dos assassinos? Será mentira esta decla
ração de um condor das nossas Forças Armadas, um dos jovens condores, feito 
para morrer lutando no céu, que uma dessas aves poderosas, cujas asas metáli
cas sejrisan ao sol do Brasil, não morreu "peleando", como diz essa figura ora-
cular da nova República, o Tenente Gregório Fortunato? 

Será mentira que dizer-se esse jovem condor, feito para morrer nos em
bates e descer, como um rastro de fogo, pelo céu incendiado, não morreu "pe
leando", morreu golfando sangue generoso de mistura com a lama das ruas; 
não morreu peleando, porém, assassinado; porém que baleado, porém que fuzi
lado pelo sicário infame do Governo, numa tocaia sinistra? Será mentira — e 
clamo diante do Congresso, e lembro diante dos representantes da Nação, grito 
para as ruas, e recordo para o povo — será mentira que falte um homem em 
nossas Forças Armadas? Será mentira que sobre uma viúva entre as viúvas do 
Brasil e que sobrem órfãos entre as crianças brasileiras? Será mentira a pedra 
que rola pelo despenhadeiro do descrédito? Será mentira o desprestigio das au
toridades, que vão de cambulhada, com o fracasso da administração? Será men
tira que os rios do descrédito e do opróbrio, será mentira que os rios e ribeiros 
que descem as colinas de nossa vida pública se encontrem, convergem e vão de 
roldão para a desagregação e para a desmoralização deste governo falido? Será 
mentira que o País tenha assistido, de algum tempo a esta parte, aos mais graves 
abalos na sua vida e em sua honra? Será mentira o inquérito da Última Hora? Será 
mentira o inquérito da Carteira de Exportação? Será mentira o espetáculo vergo
nhoso da submissão de nossa política internacional aos ditames e caprichos de 
um ditador platino? 

Serão acaso mentiras tantas pequenas misérias e pequenas infâmias? Serão 
mentirosas, ao lado da corrupção nacional, as pequenas corrupções estaduais, e 
as pequenas corrupções municipais dos caminhões das feiras-livres e das im
pressões de cédulas para os apaniguados do poder? Será mentira tudo isso? Es
taremos nós vivendo num meio de realidades ou de sonhos? Ou será ele o 
grande mentiroso, ou será ele o grande enganado ou será ele o pai supremo de 
fantasmagoria e da falsidade? 
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Nós não mentimos, Sr. Presidente. O que nós fazemos é conter a verda
de, é reprimi-la dentro dos limites do nosso bom senso e do nosso patriotismo. 
É não permitir, é aconselhar, é insistir para que essa verdade não exploda na 
desordem e não rebente em torrentes de sangue. 

A evolução de nossa vida, a sucessão dos acontecimentos que têm gol
peado a sensibilidade nacional, atingiu, de fato, a limite insuperável; chegou, 
efetivamente, às fronteiras e aos lindes do inimaginável com o crime que nos 
últimos dias vem abalando a Nação. Não me perderei em referências a fatos 
conhecidos, não insistirei no protesto, ná condenação e na revolta contra as co
nhecidas vergonhas. 

Procurarei, apenas, com base em circunstâncias de fatos irrecusáveis, co
locar perante a Nação, através de seus representantes, os mais recentes aspec
tos desta vergonhosa situação. 

Ontem à noite, recebi a visita dos Senhores Adauto Lúcio Cardoso e 
Pompeu de Sousa — o primeiro, advogado do jornalista Carlos Lacerda, uma 
das vítimas do covarde atentado; e o outro, representante dos diretores de jor
nais acreditados, nos termos da combinação realizada, entre as autoridades mili
tares e as autoridades civis, junto ao desenvolvimento do inquérito. 

Estes dois ilustres profissionais do Foro e da imprensa vieram solicitar-
me transmitisse à Câmara dos Deputados a parte que, neste momento, já pode 
ser divulgada, referente às aquisições ontem verificadas no decorrer das investi
gações. 

Devo advertir que eu mesmo não estou no conhecimento de todos os de
talhes, cumprindo-me ajuntar que alguns dos pormenores de que sou conhece
dor não os poderei transmitir, porque a tanto me obrigo por compromisso for
mal, compromisso a ser entendido como manifestação de cooperação para 
com as autoridades que prosseguem nas investigações, de vez que a revelação 
de todos os pormenores neste momento poderia trazer empecilhos irreparáveis 
à elucidação dos fatos. 

O que posso assegurar à Câmara, com absoluta certeza — o que, aliás, já é 
do conhecimento das altas autoridades das Forças Armadas e da polícia, com
preendidos entre elas o Brigadeiro Eduardo Gomes e o Chefe do Departamen
to Federal de Segurança Pública —, é estar inteiramente provado, de acordo 
com documentos que oportunamente virão a público, que, antes de as Forças 
Militares que procedem à investigação terem localizado o nome do último dos 
criminosos envolvidos neste assunto, já a guarda do Presidente da República, 
pressentindo que ele seria, afinal, preso, lhe dava fuga oficialmente e tomava a 
iniciativa de protegê-lo com essa fuga. Isso ficou fora de dúvida. Eu aqui pre
tendo limitar a minha revelação e as minhas conclusões àquele campo objetivo 

n 



Grandes Momentos do Parlamento Brasileiro 19 

que não possa ser posto em dúvida e inquinado de paixão, porque, na verdade, 
se eu estivesse disposto a abandonar-me ao desenvolvimento natural do meu 
raciocínio, eu poderia, com muitos bons fundamentos, chegar a responsabilizar 
o próprio Governo pelo que está acontecendo. Na verdade, se eu tivesse a le
viandade do Senhor Presidente da República, ao nos acusar infundadamente de 
mentirosos; se eu quisesse retrucar com essa leviandade incompatível com a 
magnitude e com a importância do seu cargo, eu teria muito mais razão do que 
Sua Excelência, que nos chamou de mentirosos, para responder que, dos fatos 
chegados ao meu conhecimento, se poderia perfeitamente concluir que as in
vestigações não pararam mais no Palácio do Catete, que as investigações trans
puseram as portas do mesmo Palácio, que as investigações vão além das salas 
públicas do Palácio, alcançaram os próprios aposentos da intimidade presiden
cial. Mas lá não chegarei, lá não quero chegar, porque tal declaração estaria fora 
das imposições objetivas dos fatos conhecidos. Lá não chegarei, porque não 
desejo, de forma nenhuma, dizer que estamos passando, por paixão, além dos 
limites permitidos pelo cumprimento do nosso dever. Entretanto, o que há de 
positivo, o que há de concreto, o que há de seguro, o que há de provado, o que 
há de irretorquível, é que a guarda do Palácio, como órgão coletivo, a guarda 
do Palácio, como instituição do Estado, a guarda do Palácio, como aparelho do 
poder getuliano, sabia do crime, participava do crime, teve conhecimento dele, 
e tomou todas as providências para dar fuga, para proteger, para inocentar, 
para tornar impunes os criminosos, para fazer com que eles estivessem fora do 
alcance do braço vingador da Justiça. 

Esta é a verdade. 

Na madrugada de domingo, altas figuras das nossas Forças Armadas esti
veram no Palácio presidencial, onde altas figuras do Governo foram cientifica
das do nome de um dos criminosos — Climério de Tal. Este foi um assunto 
confidencial; esta foi uma transmissão particular de indício que precisava ser es
clarecido. N o decorrer, entretanto, do dia de domingo, Fuão Valente, subchefe 
da guarda pessoal do Senhor Getúlio Vargas e homem, por conseqüência, que 
representava perfeitamente o espírito de equipe dessa luzídia corporação de 
bandidos, saía do Palácio do Catete e dirigia-se para a Casa de Fuão Soares, 
como ele bandido, como ele ladrão, como ele, ou mais do que ele, guitarrista, 
emissionista de moeda falsa, chantagista e assassino. E na casa de Fuão Soares 
prevenia-o de que se alertasse, de que se cuidasse, porque as investigações cer
cavam o seu nome e o passo da Justiça rondava a sua residência. Ficou de
monstrada a presença de Fuão Valente em casa de Fuão Soares, antes que o 
nome de Fuão Soares fosse do conhecimento das autoridades militares incum
bidas do assunto. Já na segunda-feira voltou Valente à casa de Soares. Ficou 
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provada a presença de Valente em casa de Soares, instigando-o, dando-lhe de
talhes, promovendo, enfim, as últimas providências para a sua fuga, que ocor
reu na tarde de segunda-feira entre seis e meia e sete horas da noite. Portanto, 
Senhor Presidente, ficou demonstrado, ficou caracterizado, ficou indubitavel
mente provado que a guarda do Palácio, pela pessoa de um dos seus dirigentes, 
sabia perfeitamente qual era o outro criminoso, cujo nome não tinha sido ainda 
trazido à tona do conhecimento das classes armadas. Esta é a declaração que, 
por enquanto, me incumbe fazer à Câmara dos Deputados, a pedido do advo
gado e do representante dos diretores dos jornais. 

Evidente, as mais graves ilações, as mais sérias conseqüências, as mais ter
ríveis suspeitas podem ser tiradas desta narrativa dos fatos. Não irei ao ponto 
de tirá-las desta tribuna. Deixo ao espírito de cada deputado, deixo à consciên
cia de cada brasileiro a incumbência de ficar meditando sobre as terríveis reali
dades hoje aqui expostas. Deixo, Senhor Presidente, que o assunto prossiga, 
amadurecendo por si mesmo, a fim de que, mais cedo ou mais tarde, essas con-
clusões-se imponham e essas suspeitas se robusteçam, para desgraça nossa e 
para vergonha do Brasil, sem perder, entretanto, a esperança — e o digo para 
tranqüilizar a minha própria consciência e para marcar a minha própria posição 
— sem perder, entretanto, a esperança que veio, infelizmente, desvanecer-se 
cada dia, de que tais conseqüências não cheguem ao fim que todos nós preve-
mos e sinceramente lastimo prever. 

O SR. TRISTÃO DA CUNHA - E para se apurarem essas coisas, que 
já são do domínio público, foi preciso que a Aeronáutica saísse das suas funções e 
assumisse a direção do inquérito, pondo de lado a polícia e colocando sob suas 
ordens até o Presidente da República, que já declarou estar às ordens da Aero
náutica, a qualquer hora da noite, para ser ouvido. Vê V. Ex.a a subversão com
pleta da ordem pública. Vê Ex.a a subversão completa da autoridade, porque o 
Governo da República não existe mais. Hoje, são os moços da Aeronáutica que 
estão dirigindo, para felicidade nossa, o policiamento no Brasil. 

O SR. AFONSO ARINOS - Senhor Presidente, este é um fato novo. 
Esta é uma verdade de hoje, que poderá, evidentemente, ser acoimada de men
tira pelo Presidente ou pelos seus apaniguados. Chegou mesmo, esta noite, se
gundo informação que recebi, a ser tachada como falsa a irradiação das notícias 
que ontem previam a declaração que aqui formulo. Ainda não tive tempo de ler 
os vespertinos desta tarde. Estou, entretanto, informado de que nas páginas de 
um deles - O Globo - já existe um desmentido ao desmentido; já existe uma re
tificação à retificação; já existe, enfim, o cunho da verdade na palavra de um 
dos oficiais da FAB que estão participando das investigações, desmentindo o 
desmentido que foi feito e reafirmando as verdades que foram desmentidas. 
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Senhor Presidente, nós não caímos tão pouco, nós da oposição nacio
nal e muito menos nós da oposição udenista, e ainda, menos nós da oposi
ção parlamentar udenista, nessa armadilha infantil, nessa manobra ingênua à 
força de ser idiota, nessa urdidura primária, tosca, que é a de tentar colocar 
o problema, como a partir de ontem vem-se tentando, nos termos de polê
mica entre oposição e Governo, nos termos de um debate entre a tribuna da 
Câmara e a Secretaria do Palácio do Catete, nos termos de uma controvérsia 
de ponto e contraponto, nos termos de uma espécie de diálogo musicado 
entre o orador do Legislativo e o orador do Executivo. Nós não nos presta
mos a essa manobra. Nós queremos dizer face a face, frente a frente, em 
alto tom, com a vista diretamente dirigida aos olhos do povo brasileiro, que 
nós estamos agindo aqui como oposição, que eu não estou falando aqui 
como líder de meu partido, que eu estou falando aqui como deputado do 
meu povo, como representante de minha nação — que eu estou falando pela 
voz estrangulada dos que temem ou dos que não podem falar; que eu estou 
tendo o privilégio de dizer aquilo que toda gente pensa, inclusive os compa
nheiros governistas que vêm aqui dizer que não pensam conosco; que eu es
tou sob qualquer risco, enfrentando qualquer ameaça, olhando de frente 
qualquer tentativa de intimidação, qualquer apodo, qualquer injúria, qual
quer crime, cumprindo o meu dever de brasileiro, dizendo ao povo do Bra
sil que existe no Governo deste País uma malta de criminosos e que os ne
gócios da nossa República estão sendo conduzidos ou foram conduzidos até 
agora sob a guarda de egressos das penitenciárias ou pretendentes às cadeias. É 
o que venho dizer, é o que estou dizendo, é o que nós todos diremos. Isso que 
dizemos não é palavra de oposição, isso que dizemos é o clamor popular, isso 
que estamos dizendo não é desafio da ambição, isso que estamos dizendo é o 
dever da humanidade, é o cumprimento duro, é o cumprimento inflexível da 
nossa obrigação. 

Por isto, Senhor Presidente, eu falo a Getúlio Vargas. Eu falo a Getúlio 
Vargas, como Presidente e como homem. Eu falo a Getúlio Vargas, como Pre
sidente, e lhe digo: Presidente lembre-se Vossa Excelência das incumbências e 
das responsabilidades do seu mandato; lembre-se dos interesses nacionais que 
pesam não sobre a sua ação somente, mas sobre a sua reputação. Eu lhe digo: 
Presidente, houve um momento em que Vossa Excelência encarnou, de fato, as 
esperanças do povo; houve um momento em que Vossa Excelência, de fato, se 
irmanou com as aspirações populares. Premido pelo povo, Vossa Excelência, 
que tinha sido fascista e partidário dos fascistas, foi à guerra democrática. Leva
do nos ombros do povo Vossa Excelência, que oprimiu o povo e que esmagou 
o povo, entrou, pela mão do povo, no Palácio do Catete. Mas eu digo a Vossa 
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Excelência: - Preze o Brasil que repousa na sua autoridade; preze a sua autori
dade, sob a qual repousa o Brasil. Tenho a coragem de perceber que o seu Go
verno é, hoje, um estuário de lama e um estuário de sangue; observe que os po
rões do seu palácio chegaram a ser um vasculhadouro da sociedade; verifique 
que os desvãos de sua guarda pessoal são como subsolos de uma sociedade em 
podridão. Alce os olhos para o seu destino e observe as cores da bandeira, e 
olhe para o céu, a cruz de estrelas que nos protege e veja como é possível res
taurar-se a autoridade de um governo que se irmana com criminosos, como é 
possível restabelecer-se a força de um Executivo caindo nos últimos desvãos da 
desconfiança e da condenação. 

Senhor Presidente Getúlio Vargas, eu lhe falo como presidente: reflita na 
sua responsabilidade de presidente e tome, afinal, aquela deliberação, que é a 
última que um presidente, na sua situação, pode tomar. 

E eu falo ao homem. E eu falo ao homem Getúlio Vargas e lhe digo: 
lembre-se da glória da sua terra e dos ímpetos do seu povo; lembre-se das ar-
remetidas da penada solta e do tropel dos baguias pelas campinas heróicas 
do Rio Grande; lembre-se do flutuar dos pombos e do relampejar das lan
ças; lembre-se do entrechoque e da poeira dos combates memoráveis; lem
bre-se, homem, de que em seu sangue corre, como no meu, o sangue dos 
heróis e não se acumplicie com os crimes dos covardes e com a infâmia dos 
traidores! 

E digo ao homem, que é pai, que tem filhos e irmãos: lembre-se das fa
mílias; lembre-se, se tem realmente o coração cordato e a alma cristã a que 
ontem se referiu, de estar sendo olhado e surpreendido pelo povo como um 
Sileno gordo, pálido e risonho; indiferente ao sangue derramado; lembre-se, 
homem, de que é preciso levantar o coração dos homens; lembre-se, ho
mem, de que é preciso dar esperança aos homens e mulheres deste País. E 
eu lhe digo, homem: ponha bem alto o seu coração. E eu lhe solicito, ho
mem, em nome do que há de mais puro e mais alto no coração do meu 
povo; lembre-se, homem, pela luz do céu; lembre-se, homem, pelas folhas e 
pelas flores que começam a brotar neste princípio de primavera; lembre-se, 
homem, pelas igrejas da minha terra, que ontem bateram os sinos contra a 
sua voz; lembre-se, pelos olhos azuis da Irmã Vicência, que se curva, hoje, 
com os seus oitentas anos, no Convento de Diamantina, rezando pelo bem 
do Brasil; lembre-se, homem, pelos pequeninos, pelos humilhados, pelos ope
rários, pelos poetas: — lembre-se dos homens e deste País e tenha a coragem de 
ser um desses homens, não permanecendo no Governo se não for digno de 
exercê-lo. (Muito bem. Muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimen
tado.) 
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• Defesa do Deputado Carlos Lacerda, 
em sessão da Câmara dos Deputados. 
(15-5-57) 

O SR. AFONSO ARINOS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, de há dias 
a esta parte, este plenário, palco de tantas cenas inconfundíveis e inolvidáveis 
da vida republicana, apresentando o aspecto característico dos seus grandes 
dias, vem se preparando para esta sessão. 

Repletas as bancadas, cheias as tribunas, atentas à opinião da cidade e do 
País, alertadas e informadas pela0 palavra impressa e p^la palavra falada nas on
das do rádio, seguem os brasileiros de todos os quadrantes do território nacio
nal a trajetória de uma aventura no caminho de uma iniciativa inopinada e sur
preendente, que, aos poucos, terá ido surpreender aqueles mesmos que, num 
momento em reflexão, a terão iniciado. 

Por mais marcantes que sejam os atributos que se acumulam na persona
lidade da figura principal desse drama, por mais significativa e profunda que ve
nha sendo a sua atuação na lida da nossa geração, não há dúvidas, Sr. Presiden
te, de que o assunto que de tal forma empolga a cidade e o País transcende e 
muito, como não poderia deixar de transcender, a sua pessoa. Vai além do 
agrupamento partidário em que o Deputado se inscreve, supera a própria Casa 
do Congresso Nacional para a qual foi eleito, porque, Sr. Presidente, é um as
sunto que, tendo sido provocado, estimulado, deflagrado e alimentado pelas 
mais visíveis, pelas mais evidentes, pelas mais fortes razões de natureza pessoal, 
desde logo, porém, desvencilhou-se dessas características iniciais, desprendeu-
se dessa configuração em que desde o início passou a confundir-se com matéria 
que diz respeito diretamente e de perto à sobrevivência da própria democracia 
no nosso País. 

Aí está por que, Sr. Presidente, por mais importante que seja na atenção e 
na memória dos contemporâneos a figura do Deputado Carlos Lacerda, o as
sunto que hoje e nos últimos dias vimos aqui ardorosamente debatendo, a deci
são que hoje, dentro de algumas horas, iremos tomar, que ides tomar, Senhores 
representantes da Maioria, é uma dessas deliberações que absolutamente não 
mais se situam no plano em que foram iniciadas, que, de forma nenhuma, rep
resentam as razões, os objetivos e as finalidades para as quais foram criadas e 
que marcam um passo inaugural, um passo inicial na senda do nosso próprio 
futuro. 

Pouco teria eu, Srs. Deputados, de ajuntar às palavras anteriormente pro
feridas nesta tribuna pelos meus ilustres companheiros de Oposição. Pouco te
ria eu que respigar e que acrescer às considerações políticas de Otávio Manga-
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beira, às demonstrações jurídicas de Prado Kelly e às ponderações e admoesta-
ções cívicas de Raul Pilla. No campo político, sentindo reflorescer o velho co
ração cansado de lutador republicano, Otávio Mangabeira refloriu, como quan
do eu tomei a liberdade de lhe dizer, como as madressilvas reflorescem no mês 
de maio em sua Bahia. Vimos o grande orador, o velho tribuno chegar a um 
dos pináculos da sua carreira de oratória e de tribuna. 

E, Sr. Presidente, coroar com as verves da sua fronte, as chamas do seu 
coração. Tranqüilizar, com a experiência da sua longa trajetória na vida pública, 
os arroubos e os impulsos da sua alma ardente de democrata e lançar desta tri
buna, não uma imprecação, não uma maldição, não um ataque, não uma contu-
mélia, não uma agressão, nem mesmo um julgamento; lançar, Sr. Presidente, 
uma triste advertência e um conselho que só se dá quando não apenas se está 
convencido daquilo que se diz, mas absolutamente certo da indispensabilidade 
de que aquilo seja dito. 

Prado Kelly, com a arma limpa do seu raciocínio jurídico, pôde - não di
rei Sr. Presidente, porque não tenho nenhuma intenção polêmica em meu 
discurso - não direi autopsiar, mas anatomizar a aceitação jurídica em que se 
vem fundamentando a pretensa causa esposada formalmente pela Maioria. 
Mostrou Prado Kelly, com aquela lógica cristalina, que, entretanto, não está 
isenta de uma certa vibratilidade emotiva, como haviam transcorrido os de
bates na Comissão de Justiça, na velha Comissão de Justiça, orgulho e glória 
desta Câmara; naquele pináculo, não de doutores, mas de poucos, em que, 
tantas vezes, Sr. Presidente, substituíram-se as cátedras das faculdades e dos 
tribunais para ensinar e para dizer o Direito Público ao nosso País. Prado 
Kelly ali fez, juntamente com Milton Campos, a exegese cristalina dos tex
tos, a perquirição implacável dos fundamentos e veio, no seu discreto dis
curso — discreto não apenas no sentido de voluntariamente contido, mas 
também no sentido de sábio e informado — deixar patente nas páginas 
dos jornais, para que amanhã possa ser exibido como prova nos tribunais 
deste País, até que ponto, Sr. Presidente, se violou a Justiça em nome do 
Direito. 

Quanto ao nosso ilustre Companheiro Raul Pilla, cuja ausência comunico, 
por incumbência especial de S. Exa, preso que está a compromisso já uma vez 
retardado na Faculdade de Direito de Niterói; quanto a Raul Pilla, mais uma 
vez, a sua palavra oracular de mestre, não do Direito, mas da política, de nauta 
experiente desses mares afoitos, revoltos e adversos que há tantos anos ele vem 
trilhando sem perder por um só momento a sua viril, e talvez, Sr. Presidente, 
ainda mais que viril, a sua juvenil esperança na angra acolhedora do regime que 
pretende aqui restabelecer. 
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Sua lição, sua palavra, sua voz foi também, Sr. Presidente, no sentido de 
advertir, de iluminar e de conter, nunca no propósito de retaliar, de criticar e de 
agredir. Pouco teria eu, portanto, que ajuntar, dizia, às lições desses três mes
tres, às palavras desses três companheiros. Mas, cedendo às injunções da fun
ção que tão desmerecidamente venho ocupando, como líder do bloco parla
mentar da oposição, venho trazer, Sr. Presidente, nesta batalha final, nesta bata
lha em campo raso em que se vai, afinal, reconhecer quem pode sair dessa noi
te histórica vitorioso, se o gênio do Direito ou se a imagem da violência. Aqui 
venho ajuntar algumas razões mais e sustentar, Sr. Presidente, mais alguns pon
tos de vista que definam e que estabeleçam definitivamente a nossa posição. 

Desde logo insistimos na perplexidade com que encaramos o assunto do 
Deputado Carlos Lacerda. Perplexidade porque até agora, por mais que procu
remos esmiuçar as razões que tenham levado o Governo da República a infil
trar-se, a esgueirar-se por essa... Por mais que tenhamos procurado justificar es
sas razões, não as temos suficientemente presentes, pelo menos ao ponto de 
nos satisfazermos na nossa curiosidade. Caso jurídico não o é, nem no sentido 
de conformar-se com os fundamentos efetivos da técnica jurídica, nem no sen
tido de corresponder a uma necessidade de reforma ou de transformação jurí
dica desejada pelo Governo. Caso jurídico não o é, porque aqui foi analisado 
sob esse aspecto na palavra dos mais prudentes e na opinião dos mais doutos. 
E, se se verificou que o nobre Relator, com esforço ingente, conseguiu, hoje, 
defender, até certo ponto, seu parecer, mas de nenhuma maneira pôde ele de
fender a sua tese, porque seu parecer é uma coisa, e sua tese é outra. Seu pare
cer é esforçado, é empenhado e é trabalhado, mas sua tese é esfumada, a sua 
tese é vã e a sua tese é insubsistente. Assim, se o nobre Relator conseguiu de
fender, como jurista, o parecer que tinha assinalado a sua passagem pela Co
missão de Justiça, não pôde, de forma nenhuma, sustentar a tese que esse pare
cer visava defender, porque a sustentação dessa tese seria a negação dos mais 
de 125 anos de história parlamentar em nosso País. Ainda que se pusesse a en
tender que, em outros países, a interpretação dada pelo nobre Relator possa ter 
sido admitida, na nossa Constituição jamais o foi, nas nossas práticas parlamenta
res jamais o foi, e nunca se sustentou aqui, com acerto e com sucesso, a tese do seu 
parecer, tão bem defendido como parecer, mas tão mal-organizado como tese. 

Caso político também não é, Sr. Presidente. Não é caso político nem no 
sentido jurídico dessa expressão, nem no sentido imediato e corriqueiro de que 
ele possa se revestir. Não é caso político porque a expressão "caso político" 
tem um sentido jurídico. Não podemos julgar à toa com as palavras e as locu
ções, neste plenário e nesta tribuna. Quando um deputado fala em caso políti
co, ele tem que inserir nessa expressão o seu conteúdo jurídico. O que se chama 
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"caso político" em Direito é aquele caso exclusivamente político, cuja solução 
fique dependendo do arbítrio discricionário do poder que o soluciona. A discrição 
do poder é um limite do caráter jurídico do caso. Desde que esse caso possa e deva 
ser submetido à apreciação de um outro poder, então ele deixa de ser caso jurídico 
no sentido verdadeiro, isto é, no sentido jurídico da expressão "caso político". 

Quem o diz, Sr. Presidente, não sou. Quem o afirma são todos os juristas 
que têm desenvolvido a tese do caso político de acordo com a tradição do Di
reito Presidencial americano e brasileiro. O que se chama poder discricionário, 
no sentido constitucional da palavra, não é o poder totalitário, não é o poder 
ditatorial, não é o poder sem lei O que os juristas chamam poder discricionário 
é o caráter que tem o poder de exercer as suas'atribuições sem contraste e nem 
controle, dentro de um âmbito que lhe é fixado pela lei. Assim, todos os pode
res têm a sua área de discrição. O Poder Judiciário o tem; o Poder Executivo o 
tem; o Poder Legislativo o tem. Dentro do equilíbrio dos poderes que consti
tuem o arcabouço e a estrutura de um sistema constitucional, o discricionaris-
mo é imanente, é elementar no exercício de qualquer um desses poderes. E o 
que se chama caso político é precisamente aquele caso que fica entregue pela 
Constituição, ao tratamento discricionário dos poderes políticos. Político é o 
caso em que o Presidente da República intervém num Estado, naqueles casos 
em que a intervenção é da sua competência. Político é o caso em que o Legisla
tivo escolhe, dentre duas assembléias eleitas em um Estado, para saber qual é a 
assembléia realmente eleita em caso de intervenção federal. 

Essas são as lições dos nossos antepassados. Essas são, Sr. Presidente, as 
páginas imperedveis, as páginas imorredouras dos documentos parlamentares 
desta Casa; são os volumes em que se acumula a sabedoria da Comissão de Jus
tiça da Câmara dos Deputados. 

Mas nunca se considerou caso político aquele caso que elementar, inicial, ir
revogável e inevitavelmente será transformado pela decisão de um outro poder. 
Então, este caso não é político, não é um caso exclusivamente político. Está sub
metido à apreciação da competência de um poder que não é político e, nessas con
dições, Sr. Presidente, é um caso de direito, é um caso jurídico, e só como caso ju
rídico pode ser tratado numa casa de juristas, numa casa de estadistas, numa casa 
de homens públicos como é a Câmara dos Deputados do BrasiL (Palmas.) 

Sr. Presidente, deixo à companhia, à mão cortante que aqui me mantém 
nesta tribuna ao tratar deste assunto, à mão de Rui Barbosa. Abandono essas 
idéias que não são minhas, mas que são suas, mas que são nossas, mas que são 
do Brasil, porque de Rui Barbosa inseriram-se na Constituição de 1891, trans
portaram-se para a Constituição de 1934 e se firmaram na Constituição de 
1946. 
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Caso econômico, Sr. Presidente, também não é. Este não é nenhum caso 
econômico. Aqui foi proclamado, com muito mais graça do que verdade, que o 
assunto da cassação, que tal nome deve ter a permissão para o processo do 
Deputado Carlos Lacerda, está determinado pela necessidade de se enquadrar 
o meu partido dentro de uma linha que corresponda aos interesses do naciona
lismo econômico e do bem-estar social. 

Ora, Sr. Presidente, contra isso não protesto eu. Não protesto eu em 
nome da minha bancada. Protesta, Sr. Presidente, a verdade dos fatos, a verda
de constatada dos fatos nas páginas da legislação brasileira e nos Anais deste 
Congresso. Foi o meu partido que transformou a Petrobrás em uma empresa 
monopolista e que estabeleceu o monopólio estatal do petróleo no nosso País. 
Ninguém nos tirará essa bandeira, por mais que lá fora pretendam fazer escon
der debaixo das palavras graciosas dos representantes. Foi, Sr. Presidente, o 
meu partido que pôde oferecer ao País a atividade de companheiros admiráveis 
na lide da defesa dos nossos interesses nacionais em matéria de indústria pesa
da e de riqueza do subsolo. E para não ir além, cito apenas a Comissão de In
vestigação de Energia Atômica, que está sendo presidida e conduzida aos seus 
altos destinos por essa grande figura de mineiro que é o Deputado Gabriel Pas
sos. (Palmas.) 

É o meu partido, Sr. Presidente, que conta com homens como Odilon 
Braga, como Seixas Dória, e não quero aqui prosseguir na linha de todos nós 
que temos defendido, fora e dentro deste Parlamento, a política econômica 
para aqueles assuntos que realmente merecem ser incorporados ao patrimônio 
cívico do País. Somos todos nós. São linhas traçadas em convenção partidária. 
Fui eu quem propôs, na convenção mineira, esta linha que foi aqui repetida na 
convenção nacional e aplaudida por todos os convencionais, sem uma só dis
crepância, sem uma só reserva, uma só resistência, uma só negação. 

Mas, Sr. Presidente, fomos nós que, discutindo o caso de Fernando de 
Noronha, exigimos um pronunciamento do Congresso Nacional para o conhe
cimento dos mistérios daquele acordo de que participamos sem dele saber 
tudo. 

Foi o nosso partido que, desta tribuna, pela voz do humilde orador, sus
tentou a providência da audiência do Congresso para aquele caso. Foi o nosso 
partido que discutiu com relevante bravura todos os problemas que dizem res
peito aos interesses econômicos do nosso País. Sr. Presidente, o que não faze
mos, o que nos recusamos a fazer, o que não consideramos necessário fazer 
para o implemento da nossa agremiação, para a glória da nossa bandeira é a ex
ploração demagógica de grupos de trabalhadores em benefício de poucos apa
niguados que se manifestam, desta tribuna, ao mesmo tempo em que se locuple-
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tam com os interesses que estão sendo espostejados pelas associações que vi
sam proteger os trabalhadores. 

Não estou acusando ninguém; não desejo acusar ninguém, nem formo de 
meus colegas qualquer juízo depreciativo. Estou defendendo uma agremiação 
que até hoje jamais pôde ser acusada com fundamento em fatos e com declara
ções concretas, ter se manifestado de qualquer forma contra interesses econô
micos do nacionalismo brasileiro. 

Mas, Sr. Presidente, se não é caso político, se não é caso jurídico, se não é 
caso econômico, o que será? Perguntamos nós: Será caso pessoal? Não acredi
to, Sr. Presidente. Não posso conceber. 

Acredito que exista, em certos corações empedernidos como o rochedo a 
que ficou agrilhoado Prometeu, em certos corações empedernidos em senti
mentos inamovíveis de ódio e de paixão. Acredito, Sr. Presidente, que o ódio 
rufle as suas asas poderosas contra esses homens que se aguilhoam ao rochedo 
do ressentimento e lhes devore o fígado, e lhes transforme a vida, e lhes enve
nene a alma, e lhes cresça a consciência. Mas não posso conceber que alguns 
poucos, que têm essa possibilidade sobrenatural, sobre-humana de ódio, que 
consigam transfundir, transmudar, destinar, transferir para agremiações tão nu
merosas, tão brilhantes, integradas por figuras tão respeitáveis, tão impessoais, 
tão experientes e tão serenas como são aquelas que compõem a grande maioria 
das bancadas adversárias esse sentimento (inaudível) e destrutivo que não cabe 
senão em algumas poucas almas enfermas. 

Sr. Presidente, não acredito que seja por motivos pessoais. Estou certo de 
que isso que ocorre é apenas um erro, um grande erro, um erro espantoso, um 
erro espetacular e que o Governo, a estas horas, já esteja talvez tão convencido 
como nós, mas que não tem aquela humildade de coração, aquele sentimento 
de equanimidade e de respeito não para com os outros, mas para consigo mes
mo, de reconhecer, de confessar e de dele sair. 

Tudo que sabemos é que, com os precedentes que rapidamente consegui
mos alinhar de memória, todas as vezes que as grandes bancadas da Câmara 
dos Deputados, todas as vezes em que a parte mais numerosa, mais densa e de-
cisória da maioria desprendida ou desatenta das conseqüências inevitáveis que o 
erro levado pelo ódio pode cometer, é arrastada nos desvãos deste erro e nos 
turbilhões deste ódio, os resultados, Sr. Presidente, são lastimosos, são infelizes, 
são melancólicos, não apenas para a parte minoritária da representação nacional 
de se ver subitamente vítima de uma brutalidade e de uma injustiça, mas para o 
conjunto do Poder Legislativo, quando não, para a integridade da própria Nação. 

Sabemos que nos albores da República, levado pelas suas grandes qualida
des, mas também pelos seus incontestáveis defeitos temperamentais, levado, 

o 
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por outro lado, por uma situação de extrema delicadeza que não tinha provoca
do, o Marechal Floriano prendeu Deputados do Brasil e os deportou. A unida
de do Congresso Constituinte, transformado em Legislativo Ordinário, tinha se 
rompido, Sr. Presidente, desde antes desta transformação, ou seja, desde o pe
ríodo de funcionamento da Assembléia. Mas já então aquela facção minoritária 
desenvolveu uma atividade de oposição política que, naquele momento, com a 
mentalidade dominante, mentalidade da concentração unitária da filosofia posi
tivista e da disciplina que vinha dos quartéis que haviam proclamado a Repúbli
ca, era inaceitável e insuportável pelo pensamento do Governo. Então, fazer 
oposição era ser inimigo do Governo. O Brasil vivia, naquela época, Sr. Presi
dente, a crise que a Inglaterra já tinha superado desde o início do século XVIII. 
Esta idéia de que a Oposição é um complemento do Governo, de que a Oposi
ção é a réplica necessária num diálogo democrático, é o contratam, é a outra 
voz, é a outra força, é o reflexo. Essa idéia não tinha ainda penetrado nos espí
ritos republicanos da primeira geração. 

Sentimos, Sr. Presidente, que, depois de tantos avatares, de tantos tumul
tos e de tantos sofrimentos, quando conseguimos restabelecer novamente a 
prática democrática na Constituição de 46, aos poucos, vai surgindo no sub
consciente do Governo a idéia de que fazer oposição é ser inimigo do governo e 
que a maior voz da Oposição, para voltarmos ao fato concreto, deve ser extermi
nada. Houve um criminoso. Qual crime praticou? O de ser oposição. (Palmas.) 

Sr. Presidente, Floriano, Seabra e creio que outros Deputados, se eu esti
ver errado, o nobre General Flores da Cunha me corrigirá, que seguiu essa pri
são, Sr. Presidente, prisão que ensangüentou nossa memória — a pressão dos 
militares conseguiu empolgar de tal forma o Poder Civil, que uma simples ma
nifestação de rua no Rio de Janeiro foi o suficiente para que se proclamasse o 
estado de sítio e que se pretendessem prender os Deputados. Quais eram eles? 

O Sr. F/ores da Cunha — Não posso acudir ao chamamento de V. Exa, por
que, quando o Congresso Nacional recebeu o golpe de estado, eu era um sim
ples colegial Tanto quanto V. Exa, apenas me lembro do nome do Dr. José 
Joaquim Seabra, que foi mandado, com meia dúzia de generais, ao Forte de Cu-
cuí, no Amazonas. 

O SR. AFONSO ARINOS - Obrigado, nobre Deputado. Evidentemen
te, quando eu apelava para V. Exa, não era como testemunho histórico, mas 
como depoimento de historiador. 

Sr. Presidente, dizia eu que, no quatriênio de Hermes, três Deputados, 
ameaçados pelo estado de sítio, viram-se, de repente, às portas da prisão. Quem 
eram eles? Irineu Machado, Pedro Moacir e Maurício de Lacerda. 



30 Afonso Arinos 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse episódio foi dos que mais contribuí
ram para a degradação final daquele Governo; foi dos que mais agitaram a Na
ção; foi dos que provocaram a fúria redentora e vingadora da oratória de Rui 
Barbosa no Senado. Lembro-me ainda, nos meus tempos de estudante, a emo
ção com que lia aqueles discursos que perfeitamente se podem comparar aos 
mais altos da tribuna do Senado da República. E daí por diante, Sr. Presidente, 
a desmoralização do Poder, o descrédito do Congresso em face de uma Câma
ra transida e acochada pela tropa policial, foi um declive permanente que afun
dou na mais injusta das condenações históricas, aquele Presidente, que era um 
homem excelente, um coração bondoso, um espírito de patriota, mas cuja inex
periência e ingenuidade foi presa da urdidura, do ódio e da conspiração da vin
gança. 

Sr. Presidente, em 1934 e 1935, assistimos a fenômenos semelhantes. A 
inquietação nacional, a emergência de novos fatores políticos que dominavam o 
cenário internacional das grandes potências fizeram com que, nesta Casa, fos
sem aprovadas aquelas emendas constitucionais que pediam a suspensão das 
imunidades parlamentares. Assistimos, então, Sr. Presidente, pela terceira vez 
na História da República, à Câmara, não direi entregar, porque das outras vezes 
não entregou — no tempo de Floriano e no tempo do Marechal Hermes, a Câ
mara não entregou —, mas assistimos, pela primeira vez, à Câmara concordar 
em que fossem entregues os seus representantes para repasto às iras do Poder. 

Não precisarei lembrar aqui, porque está na história da minha geração o 
que foi o seguimento dessa insensata aventura. Foi, Sr. Presidente, o declive 
acentuado da legalidade; foi o rumor ameaçador da tirania, que se avolumava 
desde as usinas até os quartéis; foi o Governo perder o controle das ruas, talvez 
um pouco deliberadamente; e foi, afinal, Sr. Presidente, na base de um documento 
imaginário, na base de uma conspiração arquitetada, a sufocação, a mão, o 
guante do Poder na garganta da democracia e a entrega do País à desventura, à 
miséria e ao opróbrio de uma ditadura que por tanto tempo se manteve no Po
der. (Palmas. Apoiado!) 

Sr. Presidente, as perspectivas são essas; os precedentes são esses; a His
tória é esta. Hoje, vamos deliberar conscientemente, tendo conhecimento dos 
fatores jurídicos que aqui enumerei, tendo a certeza de que não se trata de um 
caso político, porque caso político não é, de acordo com a definição jurídica da 
situação política, e tendo a segurança de que as declarações aqui formuladas 
com referência a possíveis antecedentes econômicos que se prendam ao nosso 
partido são comprovadamente infundados e nunca poderão ser derrotados 
com base em qualquer documento digno de fé. 
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Temos, finalmente, Sr. Presidente, a informação deficiente, apressada e 
tumultuada que acabam de oferecer os precedentes históricos. Vamos, assim, 
deliberar em plena posse de todos os requisitos capazes de informar a nossa 
deliberação. Ela terá que ser tomada hoje. Nós não podemos mais esperar, vós 
tampouco assim o desejam. Já amanhã, no tumulto das ruas se saberá a decisão 
que aqui tomamos. Caso seja ela negativa aos imperativos do direito e às deter
minações da justiça já, talvez, nas próximas 48 horas, entrem os representantes 
da Oposição com os documentos que a habilite a postular perante a Justiça a 
decisão desse caso pretendidamente político. 

Então, Sr. Presidente, teremos o quadro que aqui definiu, que aqui debu-
xou com mão de mestre, sem forçar a paleta, sem carregar nas tintas, sem dra
matizar nas cores, o ilustre representante pela Bahia, o Sr. Deputado Otávio 
Mangabeira. 

Não precisarei voltar às suas advertências e às suas admoestações. Elas 
estão, estou certo, não apenas nos ouvidos, nem na cabeça, mas no coração de 
todos os representantes da Maioria. Então, pergunto: Por quê? Para quê? Nós é 
que desejamos, Sr. Presidente, ser informados dos motivos que levarão a Maio
ria a tomar uma deliberação deste jaez. Ódio pessoal não pode ser. O que have
rá por detrás disso? O que se aninhará além desta decisão? Quais são as pers
pectivas que nos aguardam? Quais são os rumos que nos esperam? Quais são 
as decisões que se acumulam contra nós? 

Tenho falado, Sr. Presidente, várias vezes, desta tribuna, a respeito desse 
caso e aqui me lembro de uma frase corriqueira no meu tempo de estudante: 
Não apenas próximo do Capitólio como é a rocha Tarpéia, porque todos nós 
sabemos que a rocha Tarpéia se encontra no planto do Capitólio". Desta tribu
na, que é, ao mesmo tempo, a um só tempo, Capitólio e rocha Tarpéia, porque 
é realmente o pináculo de onde se pode acender a história, a consagração e a 
gratidão do País, mas é também, Sr. Presidente, o despenhadeiro de onde po
demos nos atirar à irrisão, à condenação e ao esquecimento da posteridade. 
Desta tribuna, que é rocha Tarpéia e que é Capitólio, pergunto à Maioria: para 
onde quereis vós levar este País, aos altos do Capitólio, ou ao abismo da rocha 
tapeia? Para onde quereis dirigir esta Nação, aos caminhos da pacificação, da 
reconstrução e do futuro, ou às rotas escusas, às sendas angustiosas do divisio-
nismo, do ódio ou do retrocesso? 

Mas, desta tribuna, não falo apenas na qualidade de colega e de amigo do 
Deputado Carlos Lacerda. Como amigo que dele sou desde a moádade, temos 
divergido freqüentemente, às vezes rudemente e às vezes de público. Nunca, 
porém, guardei no meu coração qualquer arrependimento dessas injustiças que 
eu tenha praticado contra ele ou de que dele tenha sido vítima, porque deve-
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mos conservar, Sr. Presidente, não apenas o esquecimento das injustiças que 
recebemos, mas também o olvido das injustiças que praticamos. Mas o assunto, 
como disse, transpõe e supera as relações individuais. Não é tampouco como 
Deputado do meu partido que aqui falo, Sr. Presidente. Não é somente como 
Deputado do meu partido que aqui falo, porque a matéria transcende os inte
resses de qualquer agremiação partidária. Vai além, vai acima, vai mais longe do 
que esses interesses. Não é também apenas um mais humilde representante da 
Nação nesta sala que, como aquele que mais sinceramente se desvanece deste 
alto título, que falo aos meus colegas, porque também o assunto que hoje va
mos decidir está acima da nossa condição. É um assunto que sintetiza, que reú
ne e que simboliza um conjunto de interesses que vai muito além dos mais al
tos destinos e das mais altas funções do nosso mandato. 

Não como amigo, não como udenista, não como Deputado e não como 
brasileiro é que aqui falo. Como brasileiro desta terra e deste tempo, como ho
mem que está vendo, Sr. Presidente, diluir-se na areia incandescente dos olhos 
todos os refrigérios que poderíamos ter conquistado com a restauração de um 
regime de ordem jurídica no nosso País. Que vê esquecidas no crepitar das pai
xões todas aquelas vozes que lá fora já estão clamando: cessem com isso e 
olhem para nós! 

Sr. Presidente, não estou exagerando quando digo: como homem, perten
ço a muitos círculos de atividade neste País. Eu sou um escritor, eu sou um 
professor, eu tenho atividades que se relacionam e se completam com as mi
nhas funções de representante do povo.. Então vos digo que no contato com 
aqueles que não estão aqui nos ouvindo, mas que estarão lá fora nos entenden
do amanhã, com os estudantes, com os intelectuais, com os moços, com os que 
representam as atividades produtivas, eu sinto que sobe um clamor de desespe
ro e desesperança contra nós. 

Cessem os ódios, cessem as perseguições, cessem as brutalidades, cessem 
as violências e olhem para o Brasil, olhem para este País que se sente esqueci
do. (Palmas.) 

Sr. Presidente, olhem para este País, olhem para os esquecidos que se ani
nham nos mais recônditos desvãos da nossa Pátria. 

Tem V. Ex* a palavra. 

O SR. ARI PITOMBO - Ninguém mais pregou o ódio nesta terra do 
que os elementos da UDN, chegando até a matar o maior brasileiro, que foi 
Getúlio Vargas. V. Ex35 sabem muito bem...(tumulto) 

O SR. PRESIDENTE (Godói Ilha) - As galerias não podem se manifes
tar. Se insistirem... 
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O SR. ARI PITOMBO - Ninguém pregou mais o ódio nesta terra do 
que o Sr. Carlos Lacerda. V. Exa sabe muito bem que ele, para combater 
o Sr. Getúlio Vargas, não se limitou às forças públicas, chegando até a devas
sar-lhe o lar. Sr. Afonso Arinos, saiba V. Exa que ninguém mais do que a 
UDN nacional procurou criar ódio entre os brasileiros. V. Exa sabe muito 
bem que a UDN é responsável por tudo o que houve no Brasil e pelo que ainda 
está acontecendo. 

Neste caso, Sr. Afonso Arinos, para nós, do PTB, o caso não é somen
te político, é um caso moral, e nós trabalhistas iremos à urna votar pela li
cença, Sr. Deputado, porque vemos no Sr. Carlos Lacerda o elemento des
truidor, o elemento que está levando o Brasil ao caos. Neste Brasil, V. Exa 

sabe muito bem, desde que ele chegou do exílio nada mais faz que pregar o 
ódio. 

Sr. Afonso Arinos, o nosso caso é moral, votaremos pela licença, porque 
acreditamos que só assim estaremos prestando uma homenagem à memória do 
grande brasileiro Getúlio Vargas. Saiba V. Exa que nós, trabalhistas, ao deposi
tarmos na urna o nosso voto contra o Sr. Carlos Lacerda estaremos prestando, 
como já declarei, uma memória ao maior dos brasileiros que foi vítima do pior 
dos brasileiros. 

O SR. AFONSO ARINOS - Sr. Presidente, respondo ao nobre Deputado 
Ari Pitombo e declaro a S.Exa que não encontro nenhuma dificuldade nessa 
resposta. Divido-a em duas partes. Quanto à primeira, declaro que S. Exa infor
ma à Casa que o Partido Trabalhista Brasileiro votará pela licença ao processo 
do Deputado Carlos Lacerda. Isso já foi ontem, aqui, comunicado por uma das 
figuras mais prestigiosas de seu partido, em nome oficial da direção. Tomamos 
por termo essa comunicação, mas, sem qualquer desapreço às ilustres figuras 
de V. Exa e da sua colega, a Sr8 Ivete Vargas, esperamos que o resultado das ur
nas venha a confirmar exatamente essa declaração. Em segundo lugar, quere
mos dizer a V. Exa, Sr. Deputado Ari Pitombo - de quem pessoalmente não te
nho nenhuma razão de queixa —, que V. Exa, ao fazer as asserções inflamadas 
que fez, decepcionou-me porque eu o considerava um discípulo dileto da men
sagem de Getúlio Vargas e sem entrar na apreciação dos fatos argüidos por V. 
Exa, apenas recordo que essa mensagem de que V. Ex32 fazem tanta praça diz 
assim: "Ao ódio respondo com o perdão." (Palmas.) 

O Sr. Áureo Melo - Permite-me V. Exa, nobre Deputado... 

O SR. AFONSO ARINOS - Com muito prazer. 

O Sr. Áureo Melo - Complementando as palavras de V. Exa tenho a dizer 
que precisamente esse é o ponto que julgo vulnerável da política do Presidente 
Getúlio Vargas. O Presidente Vargas perdoou em excesso e por causa de seu 
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perdão é que foi conduzido ao suicídio, pelas palavras daqueles que não per
doam, daqueles que colocam o ódio como sua espada de batalha e que têm que 
receber, como retribuição, da parte daqueles que são herdeiros fiéis de Getúlio 
Vargas, esse mesmo ódio como uma recompensa natural àquilo que semearam. 
Foi, Sr. Deputado, e permita-me V. Exa que conclua, esse o grande pecado de 
Vargas. Vargas tinha o coração largo demais, seu coração era um oceano e era 
um mundo. Ele perdoou em excesso e a recompensa por esse perdão foi ter 
sido levado à sepultura pela injunção daqueles que odeiam em excesso e que 
merecem em recompensa, em retribuição, que se lhes pague ódio com ódio, 
ferro com ferro. 

O SR. AFONSO ARINOS - Obrigado a V. Exà 

Eu quero poder tomar por termo, Sr. Presidente, antes que sejam feitas, 
para alguns oportunas e para outros inoportunas, modificações nos Anais, a de
claração do nobre Deputado pelo Amazonas de que aqui vão proceder levados 
por um sentimentos de ódio. Foi isso o que S. Ex* declarou e é essa a comuni
cação que trago à Maioria, para seu governo e para ... 

O Sr. Áureo Melo - V. Exa tome nos devidos termos a minha declaração. 
O que afirmo é que se retribui à acusação, à violência, à atitude de quem não 
perdoa, com atitude enérgica, com atitude que se pode afigurar violenta, com 
atitude que não se afigura de perdão, em suma, com a justiça... 

O SR. AFONSO ARINOS -Agora as palavras são diferentes. 

O Sr. Áureo Melo - ...que se retribui ao ódio com a justiça. São essas as mi
nhas palavras. 

O SR. AFONSO ARINOS - Não eram essas. 

O Sr. Áureo Melo — ...quero esclarecer devidamente. V. Exa interpretou as 
palavras que proferi e eu as esclareço devidamente. Ao ódio nós respondere
mos e respondemos na boca da urna, com a justiça. 

O Sr. Coaraci de Oliveira - Sr. Deputado, não se trata de perdoar ou não 
perdoar, odiar ou não odiar. O que se busca saber é onde está e qual é o inte
resse do Parlamento. O que devemos fazer para prestigiar cada vez mais esse 
poder desarmado, fraco e que precisa ser fortalecido por nós. (Palmas.) 

O que se cuida de saber, Sr. Deputado, ilustres colegas, é onde está o in
teresse da Nação, se no processo do Sr. Carlos Lacerda ou não. A questão é de 
âmbito muito mais elevado. As questões passadas, nesta conjuntura, não devem 
ser trazidas à tona. Devemos muito mais que nomes, que homens, devemos 
cuidar dos interesses do Parlamento e do nome do BrasiL (Aplausos.) 

Muito obrigado. 
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O SR. AFONSO ARINOS - Muito obrigado. Sei qual é o seu partido, 
mas eu queria que V. Ex" o declarasse na tribuna. 

O Sr. Coaraci de Oliveira - É o maior de todos os partidos, o partido que se 
volta exclusivamente à defesa intransigente dos nossos interesses, dos trabalha
dores brasileiros, o PTB. 

O SR. AFONSO ARINOS - Muito bem. 

Sr. Presidente, prossigo no meu discurso. Acredito que já esteja no encer
ramento do tempo que me foi destinado. 

O SR. PRESIDENTE (Godói Dha ) - V. Exa ainda dispõe, pelo prazo 
regimental, de quinze minutos. Mas poderá utilizar-se da prerrogativa regimen
tal de solicitar a prorrogação do prazo. 

O SR. AFONSO ARINOS - Sr. Presidente, peço a V. Exa que me con
ceda mais cinco minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Godói Ilha ) - Está concedido. 

O SR. AFONSO ARINOS - Sr. Presidente, eu dizia que falava aqui 
como brasileiro e interpretava sentimentos de brasileiros que acompanham, en
tre preocupados, decepcionados, apreensivos e revoltados, o espetáculo que a 
Câmara dos Deputados hoje oferece à República, dividida em dois grupos à 
procura de quê? Da liberdade do homem, enquanto, Sr. Presidente, edodem, se 
sucedem, superpõem-se fora dos nossos muros todos aqueles problemas fun
damentais que estão exigindo e atraindo a nossa atenção. 

Sr. Presidente, declaro, com candura e boa fé, que tenho confiança no re
sultado desta votação. Nem sempre a boa fé induz ao erro. Muitas vezes ela 
acerta nas suas elucubrações simpEstas. Penso que devemos confiar, não con
fiar desconfiando, como dizia essa figura refolhada e enigmática a que já aqui 
me referi mais de uma vez, o Marechal Floriano Peixoto. Prefiro fazer o con
trário, Sr. Presidente. Prefiro desconfiar confiando. 

Claro que a minha atitude de prudência me leva, preliminarmente, a des
confiar. Se somos minoria e se contra nós se manifestam oficialmente as vozes 
mais prestigiosas dos Líderes majoritários, então somos levados a desconfiar do 
resultado. Mas desconfiar confiando. Desconfiar confiando por quê? Porque 
confio em que arcar com os compromissos de natureza puramente política es
tão os sentimentos de ordem e de finalidade verdadeiramente nadonal. Confio 
em que a voz do patriotismo sopite a voz do defeito, a voz da mágoa, a voz da 
vingança, como disse o nobre Deputado pelo Amazonas, a voz que tanto co
bra do ódio implacável. 

Confio, Sr. Presidente, na prudência dos homens experientes que sabem 
perfeitamente os resultados inopinados e adversos que de uma dedsão irrefieti-
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da poderão se despenhar sobre o nosso País. Confio nas tradições de modera
ção, nas tradições de ponderação desta Casa. 

E aqui lembro daquela palavra admirável de Joaquim Nabuco, no Um esta
dista do Império, quando ele diz que, se dos moderados não se podem esperar decisões su

premas, dos exaltados não se podem esperar decisões seguras. 

Os moderados têm isto: eles não abrem as decisões supremas nos mo
mentos supremos; mas os exaltados têm isto: reabrem as comportas das torren
tes revoltas, que não saberemos jamais como poderemos fazer voltar ao primi
tivo álveo, ao primitivo leito, ao primitivo canal. 

Os exaltados rompem as comportas da cólera, atiram as fúrias que esca-
choam das vinganças; mas nós não sabemos nunca, Sr. Presidente, como fazer 
refluir essas águas atribuladas àqueles limites em que as vagas passam a espelhar 
a curva azul de um céu sereno. 

Confio, portanto, Sr. Presidente, nas tradições de moderação e de pru
dência da Câmara dos Deputados. Confio no seu sentimento de justiça e de 
honra, naquele sentimento de justiça que coloca a justiça acima das razões pre-
tendidamente jurídicas, porque o que caracteriza o sentimento da justiça é a no
ção da limitação do poder. O que a justiça faz é limitar o arbítrio. O que a justi
ça faz é circunscrever o poder. O que a justiça premia é com a possibilidade de 
conter a força. O sentimento de justiça coloca-se acima das próprias razões de 
direito. E a Constituição Federal não é uma lei jurídica. A Constituição Federal 
é uma distribuição de justiça. O que se insere no texto de uma Constituição não 
é apenas essa capacidade comum de desenvolver, de desdobrar, de decompor, 
de distribuir as competências governativas. O que de mais importante se insere 
numa Constituição é essa obrigação de limitar o poder, é essa necessidade de 
impor ao direito o freio da justiça. 

O que aqui fizermos poderá ter o nome de lei, porque vem formalmente 
sancionada por uma maioria ocasional, mas não é uma lei, porque será injusta, 
não é uma permissão legal, porque terá uma permissão injurídica, visto que será 
uma permissão inconstitucional. 

Confio, portanto, Sr. Presidente, no sentimento de honra, no sentimento 
de justiça desta Câmara. Confio em que nós representamos - por menos que o 
queiramos - o pensamento atual dos brasileiros. Nós,' da UDN, e vós, do PTB. 
Vós não representais mais os petebistas odientos de 1954. Vós sois hoje os 
representantes dos petebistas esperançosos e necessitados de 1957. Os 
que esperam em vós são os que votaram em vós não para que persigais os vossos 
inimigos, mas para que tragais a justiça, a esperança, a confiança, o bem-estar 
ao povo sofredor do nosso País. 
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Confio em vós, confio no Brasil, Sr. Presidente, e, acima de tudo, confio 
em Deus, que há de voltar os olhos piedosos para esta Pátria desatinada, para 
esses homens esquecidos, para este rincão abandonado, para esta terra calcina
da pelo ódio. 

Se vós vos esquecerdes, Deus há de se apiedar do Brasil! (Palmas.) 





CARLOS LACERDA 

• Autodefesa na Comissão de Constitui

ção e justiça da Câmara dos Deputados 

(7-5-57) 

1914-1977 

O SR. CARLOS LACERDA - Sr. Presidente, impedido de votar, estou 
no dever de depor. Não como acusado, pois não vejo acusação digna de hones
ta consideração. 

Até agora tenho ouvido, apenas, as razões do lobo, de uma alcatéia fa
minta cujos "argumentos" La Fontaine tornou clássicos. 

Venho a esta Comissão como testemunha de um tempo de subversão de 
valores, característica das fases de crise e transição, nas quais, como na sátira de 
Geroges Orwell, fala-se em liberdade para matá-la, em democracia para destruí-
la, em legalidade para negá-la na sua própria essência. As palavras adquirem 
sentido oposto ao seu significado e os homens afetam sentimentos nobres para 
justificar, na perplexidade das idéias, a política dos instintos, dos mais baixos 
instintos. 

1 - LICENÇA NADA POÉTICA PARA PROCESSO POLÍTICO 

Vossas Excelências não vão decidir do destino político de um jornalista a 
quem a confiança de uma parte considerável do eleitorado incumbiu de aqui 
representar a Nação. Vão decidir do próprio destino do Poder Legislativo e, 
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por via de conseqüência, do futuro próximo da própria Nação e do regime de
mocrático, que ainda é, no Brasil, uma promessa há muito tempo adiada. 

A decisão que de V. E x ^ reclama o Poder Executivo não pode ser toma
da sem que se dê ao deputado a quem se atribui a honra de personificar, neste 
episódio, as prerrogativas indeclináveis do Poder Legislativo, o tempo e a aten
ção necessários ao completo esclarecimento da verdade. 

Falou-se muito, com sofreguidão, em traição à Pátria, em crime contra a 
segurança nacional. Não é, pois, de um crime comum que trata o oficio do Pro
curador Militar, cujo aprendÍ2ado se fez na proteção por ele dispensada a uma 
espiã nazista em tempo de guerra em que estava engajada a Nação brasileira. O 
crime a que se alude seria crime político. 

Se é necessário, pois, deter-nos no exame da constitucionalidade do pedi
do de licença para denunciar um deputado, não há como ater-nos a esse aspecto. 

A exigência ou, se preferirem, a solicitação é feita a um poder político 
para processar uma das partes que o integram, pela alegada prática de um crime 
político. 

Político o poder a que pertencemos, política a licença reclamada, político 
o processo arquitetado, político o crime de que se faz atoarda, políticas as razões 
que o motivaram, tudo é política nesse episódio^ e já o disse com empatia, o ex
pressivo líder da Maioria. 

2. O ÓDIO OFICIAL 

Não me ocuparei da campanha do ódio oficial, do ódio organizado, do 
ódio desencadeado contra o jornalista, depois contra o deputado, agora contra 
o colega de V. Exa que recebeu de 75 de seus pares a honra insigne de ser o seu 
maior servidor. Basta uma referência. Não escolherei a dos órgãos venais, que 
têm seu ódio justificado — se a raiz desta palavra não apodrece com tão pérfido 
emprego — pela exposição que fizemos, a esta mesma Câmara, que por unani
midade condenou-o a pagar o que indevidamente tomou aos cofres públicos: e 
que hoje rejubila-se porque pensa haver destruído, de um só golpe, o seu acusador. 

Devo pagar, hoje, as conseqüências da longanimidade com que o regime 
de 24 de agosto deixou de punir os responsáveis pela crise que, então, abalou o 
Brasil. Agora trata-se de uma desforra. Já Eduardo Gomes foi vencido, Juarez 
Távora está reformado. A oligarquia voltou ao poder — e desta vez não está dis
posta a ceder ao clamor público. Veio disposta a tudo. 

Também não falarei do rádio e da televisão, mobilizados para o envene
namento da opinião pública por meio da técnica de propaganda emprestada 
aos regimes totalitários. Nem dos meios sub-reptícios pelos que mais se preten-
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de arruinar com a tarifa alfandegária, a viabilidade de sobrevivência da impren
sa livre, para estimular a imprensa escrava. Nem ainda, da lei contra a imprensa, 
paralisada nesta mesma Comissão à espera de uma reativação das forças que 
detêm certos comandos decisivos da vida nacional. 

Sirvo-me do exemplo de um jornal abertamente oficial, pertencente ao 
patrimônio nacional, propriedade pública, utilizado pelo Poder Executivo para 
a propaganda de seus homens e a desmoralização sistemática dos poderes e dos 
indivíduos que ousam opor-se aos atos dos donos desse poder que, assim, de 
majestático converte-se em tirânico, e por tais abusos transforma-se de imoral, 
mas legal, em usurpador e, portanto, imoral e subversivo. 

O jornal A Noite, diretamente orientado pelo Palácio do Catete, dá-nos o 
exemplo característico do tom e dos objetivos da campanha que hoje arrom
bam as portas desta Comissão. 

No editorial intitulado "Crime contra o sigilo diplomático", de 2 de abril 
último, confessa — e é o mesmo que ver o Governo confessar 

"A verdade, testemunhada por todo o País, é que a administração federal 
viu-se compelida a regulamentar, de modo mais responsável, o uso do broadcas-
ting entre nós, para que o Sr. Lacerda, confortavelmente acobertado por imuni-
dades parlamentares, não continuasse a desfrutar o gozo sádico de manter a 
opinião pública em permanente estado de alarma." 

Assim, é o Poder Executivo que, por um de seus vários órgãos, confessa 
ter baixado a Portaria n2 899, na véspera de minha chegada ao País, para impe
dir-me o contato direto com os ouvintes. 

Se, por um lado, constitui a preferência desse boicote à minha palavra 
uma imerecida mas significativa distinção, não há como encobrir o fato de que 
essa confissão comprova o propósito continuado, sistemático, ainda que espas-
módico, às vezes histérico, de destruir-me, Sr. Presidente. 

3. QUANDO AS PALAVRAS TROCAM O SENTIDO 

Não farei aqui a recapitulação dos episódios que marcam um caminho do 
qual o menos que se pode dizer é que não tem sido suave. Aos que me censu
ram a veemência, aponta o ódio de que me têm cercado os inimigos, não pes
soais, que os não possua senão em função da causa pública a que, certa ou erra
damente, tenho dado, ininterruptamente, o melhor da minha vida adulta. O 
serviço pelo qual renunciei às próprias preferências intelectuais e às tendências 
naturais do meu espírito, no engajamento da ação, que não deixa tempo à vida 
contemplativa, das aventuras da sensibilidade e da inteligência. 
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Parece que uma estranha circunstância acompanha esses episódios. E que 
tudo o que me acontece ganha, na boca de presa dos meus inimigos, nome tro
cado. Agrediram-me. Chamam-me agressor. Tentam matar-me, dizem-me as
sassino. Invadem a minha vida privada, e a boca fácil do atual ministro da Fa
zenda chamou-me, se estou bem lembrado, invasor de lares, como se o seu se
nhorio e poderoso contrabandista, a que alude, estivesse incorporado à sua 
honrada e respeitável família. 

Na madrugada traiçoeira de novembro segui para o lugar de maior perigo, 
participei de um bombardeio a que não respoderam os nossos para não desen
cadear a guerra civil, chamaram-me covarde. Expatriei-me para salvar, com a 
vida, a honra a resgatar dos que a apregoaram em leilão num lote de suas cons
ciências amarradas, disseram que era uma vilegiatura. Demorei-me no estran
geiro, disseram-me que voltasse, pois não tinham nada contra mim. Eis-me de 
volta, juncam o meu caminho de armadilhas longamente preparadas. Pedi li
cença, ao Governo, na forma da lei, para trazer um automóvel usado, em subs
tituição ao que aqui tivera de vender; o Governo deu-a, depois tirou-ma e cha
mou-me, por isso, contrabandista de um automóvel. Defendi a tese de que uma 
democracia não se faz apenas com chamá-la por esse nome, e de que é necessá
rio fundá-la na boa-fé, e não na astúcia, na honradez e não na fraude, porque o 
povo merece o melhor e não o mais vil e chamaram-me inconformado — por
que se impôs, pala força, a confusão entre o conformismo e a desonradez. 

Vibraram, no País, golpes sucessivos, dos quais este de hoje é apenas um 
novo episódio, para uma nova série. Pois, sobre as limitações do Regimento In
terno, rugem as expansões de certos regimentos para os quais os labores da vo
cação pacifista do Brasil resolve-se por uma constante prontidão na sua decla
rada guerra ao inimigo. E o inimigo, Sr. Presidente, somos nós. Hoje aqui, 
aperfeiçoa-se a máquina da guerra civil. 

Aponto mais um crime, eis-me criminoso. Denuncio uma traição, cha
mam-me traidor. E vemos o mesmo órgão do patrimônio nacional, orientado 
pela Presidência da República, fazer o elogio e a justificação da imprensa venal 
que por sua unanimidade a Câmara mandara apresentar à Justiça: 

"Tendo arrebentado com o sigilo bancário em nosso País, para cevar seus 
ódios contra uma empresa jornalística que, mesmo na administração adversa do 
Sr. Café Filho, pôde, afinal, saldar todos os seus compromissos. Lacerda não 
trepida em arruinar, agora, o sigilo diplomático da República para tentar ferir o 
Vice-Presidente João Goulart. Ainda não se tinha levado tão longe o ressentimento 
faccioso nos momentos mais crus de nossas lutas partidárias." (A Noite, ed. cit) 

O sigilo bancário nesta Câmara, ou melhor, o sigilo do Banco do Brasil — 
de que é maior acionista o Governo, no qual somos legisladores e fiscais — foi 
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quebrado, e por questão de justiça cabe assinalar, pelo ilustre Andrada desta 
Câmara, o deputado José Bonifácio, ao revelar o inquérito do Banco do Brasil 
Mais punido do que os que nele foram, com razão ou com ódios envolvidos só 
o funcionário que proporcionou ao deputado essa revelação. Também agora, 
Senhor Presidente, monta-se a máquina de investigação no Ministério das Rela
ções Exteriores para apurar quem deu a outro deputado o telegrama 295 — e o 
293, sem favor mais importante ainda do que aquele. 

O importante não é o que tais telegramas contêm, nem o que em conse
qüência deles a Nação ficou sabendo. O importante é punir quem no-lo forne
ceu. E do mesmo passo que me acusam falsamente de traidor, querem que eu 
seja verdadeiramente um delator. Exigem-me, em nome da Pátria, que eu reve
le o nome do funcionário. Não falta quem diga que ele está na Marinha. Outros 
o viram em Buenos Aires. Que tal se esse telegrama me tivesse vindo como fre
qüentemente vêm os telegramas no Brasil, por via postal? 

Vêem-no por toda parte, como por toda parte vêem, Sr. Presidente, o 
telegrama 295 - e, afinal, este é que mais interessa. Quanto ao 293, continua 
sonegado ao conhecimento da Nação, apesar da alegação de que o Código 
mais secreto do Itamarati está "queimado". Estará o 293 sonegado porque 
não tem a menor importância, porque não revela nenhum nome, nenhum 
fato ou circunstância que alguém tenha interesse em ocultar? Cabe-me, aqui, 
dizer que vi a paráfrase desse telegrama, Sr. Presidente. Em juízo, não mais 
aqui, e perante o povo, diretamente, e não somente aqui, eu o lerei. Ele é 
uma peça essencial de defesa. Não há como escondê-lo à Justiça, militar, 
paisana ou mista. 

4. INCITAMENTO OFICIAL À VIOLÊNCIA 

Mas acabemos com a leitura do editorial do Governo — pois o Governo, 
no Brasil, é até jornalista. O editorial termina por sugerir-me o exemplo de uma 
personalidade suíça, que, por ter revelado informações sobre Suez "com as 
quais" — diz o editorialista oficial — "nada têm que ver os interesses da Suíça, a 
celeuma da opinião pública foi tão forte que o responsável não teve outro ca
minho senão suicidar-se". 

Lamento, Sr. Presidente, não dar deferimento à piedosa insinuação. 

Logo a seguir declara que tenho abusado da paciência dos brasileiros. E 
que não devo ir mais longe pois "toda longanimidade tem fim. Não é possível 
fazer tudo sem pagar alguma coisa". 
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A obsessão de que tudo se paga, de que tudo tem seu preço, é caracterís
tica — ej'en passe... Mas o convite ao suicídio, o incitamento à nossa destruição 
por mãos alheias ou próprias, patrocinado pela mão oficial que orienta o jornal 
A Noite, encontra-nos - lamento desapontá-la — na firme disposição de conti
nuar vivo. O caso da Suíça poderia ser resumido em outro recente, no Brasil. O 
"rio de lama" matou um presidente que em suas águas pútridas afogou-se. Não 
sei de que matéria será feito o rio em que afundará o seu trêfego continuador. 
Talvez Sr. Presidente, nesse rio de processos, nesse caudal de demandas, nesse 
igarapé de querelas, pelos quais se alaga a vida do país, e paralisa-se o que é do 
interesse público, para que o Governo arranque da Câmara um deputado pu
nindo a Oposição por havê-lo condecorado com o posto que espera não haver 
desmerecido. 

ANTECEDENTES 

5. AS D O Z E CARACTERÍSTICAS D O JUSTTCIALISMO 

Não tenho qualquer forma de ódio pessoal ao Sr. João Goulart, atual
mente Vice-Presidente da República. 

O que detesto, sim, é a ameaça que representa para o Brasil a alta posição 
em que se encontra, de certo modo decisiva, um homem público que se fez 
neste País, arauto e instrumento de infiltração totalitária. E para que bem se 
compreenda o que isto representa, é necessário ir às fontes. 

Há uma biografia valiosa sobre o peronismo. Mas ninguém o definiu me
lhor, em sua significação ideológica, do que o Sr. Eudocio Ravinez no seu re
cente livro América Latina, continente em ebulición ao estender a toda a América 

chamada Latina a categoria política a que se deu na Argentina o nome de "justi-
cialistas", "expressão sociológica da realidade latino-americana e não um mero 
avatar político". Não um mero acidente argentino e sim um processo geral e 
sincronizado ao qual todos os países da América Latina, em diversas medida e 
circunstância, trouxeram suas idéias, seus ensaios, suas realizações e suas espe
ranças". 

(Edição Claridad, Buenos Aires, 1956, pág. 81), 

Em doze características funda esse autor — cuja experiência de antigo de
legado do Comintern na América Latina, na guerra da Espanha e na China, 
acrescenta-lhe autoridade - o justicialismo que, servindo por diversos nomes, 
espraiou-se pela Ibero-América como uma colossal frustração dos anseios po
pulares. São elas: 
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1. As classes médias apresentam-se como dirigentes políticos. Reclamam 
o poder político. Proclamam a necessidade de anular a influência das oligar
quias, assim como a intromissão dos consórcios estrangeiros na política interna 
e uma repartição da riqueza mais concorde com o reinado da Justiça Social. 

2. Aliança das classes médias com a classe operária, dirigindo-a e utilizan
do os sindicatos como espinha dorsal do movimento popular. De caso de polí
cia, o movimento operário transforma-se em força organizada, mas como en
grenagem do aparelho do Estado. 

3. A organização imita, sob este aspecto o fascismo, sem distinguir entre 
classes. Operários latifundiários, comerciantes artífices camponeses, aglutinam-
se em vasta frente única. Ao contrário do passado, a massa não se apresenta 
como multidão dispersa e mercurial e sim, pela primeira vez, como massa orga
nizada hierarquizada. 

4. A gestação do movimento dá-se nas grandes cidades e não no interior. 
Move-se do centro para a periferia. A grande cidade imprime o seu selo, o seu 
estilo, a sua técnica, a esse movimento. 

5. Todo movimento justicialista é esquerdista. Não proletário, unicamen
te, mas adverso ao poder das oligarquias. Mas, como não é capaz de formular, 
por si mesmo, uma doutrina autônoma, desemboca na doutrina marxista e na 
adoção da sua filosofia de luta de classes. Como a América Latina é um mundo 
no qual não existem, a rigor, os elementos sociais adequados ao desenvolvi
mento da luta de classes no velho estilo europeu, continente desprovido da 
mobilidade social e da permeabilidade entre as diversas categorias que consti
tuem as camadas sociais, de resto, neste novo continente, freqüentemente inde
finidas, o conceito de luta de classes foi pelo justicialismo adaptado a uma no
ção, mais direta e primária, a da luta dos pobres contra os ricos, a dos descami
sados contra os oligarcas, a dos pelados, dos rotos, dos cheios, às quais se acrescen
taria no caso do Brasil os que a propaganda do justicialismo indígena chamou 
em 1945, os marmiteiros. 

6. A exploração dos sentimentos nacionais contrários ao espírito de lucro 
e à intromissão regressiva na política interna dos consórcios estrangeiros, con
duziu tais movimentos à adoção de um nacionalismo xenófobo, antiianque, es
sencialmente artificioso e demagógico. Por esse caminho desembocou não so
mente na perversão dos melhores sentimentos de orgulho nacional como to
mou o caminho do antiimperialismo marxista-leninista sobre o qual cada movi
mento realiza os mais perniciosos e desconcertantes ziguezagues. 

7. Todo movimento justicialista exige a submissão a uma pesada mentali
dade colonial. Nascidos sob o signo histórico do bolchevismo, do fascismo e 
do nazismo nenhum deles logrou escapar ao horóscopo do seu nascimento. As 
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mediações do marxismo, do leninismo e mesmo do stalinismo (como já agora a 
dinâmica aplicação da tática preconizada por Mao Tsé-tung para a bolcheviza-
ção das regiões subdesenvolvidas), vivas e operantes em concepções, em seus 
métodos, em seus atos, assim como muitos elementos qualificados do nazismo 
e do fascismo. A simbiose dos extremismos totalitários é perfeita e dá-se à vista 
de todos. Curiosa coincidência: o relator do processo de hoje é um antigo na
zista; o do processo de segunda-feira é do PTB, um dos mais ativos elementos 
de ligação com os comunistas. O do processo da próxima sessão — se V. Exa 

continuar tão apressado — já está escolhido: é o desembaraçado e eloqüente in
térprete do pitoresco "grupo de Itatiaia", do qual os totalitários se fundem, 
num concurso de pedantismo e fatuidade ideológica. Tomaria a liberdade de re
comendar a escolha, para relator de um quarto dos oito processos com que me 
honram, um democrata autêntico — pois que também os há, e valorosos, na 
Maioria... 

8. Fizeram-se, esses movimentos, empresários ardorosos da industrializa
ção intensa dos planos qüinqüenais (ou outros) e da transformação do Estado 
em empresário industrial, pouco se cuidando das possibilidades concretas de 
investimento do País, da mesquinhez do mercado interno, conseqüência do 
baixíssimo poder aquisitivo de milhões de lavradores. Com a única exceção do 
justicialismo boliviano, nenhum outro atreveu-se a tocar no latifúndio primitivo. 

9. Todos os movimentos justicialistas que chegaram ao poder impuseram, 
com maior ou menor disfarce, o regime do partido único. Mediante processos, 
eram francos, ora sub-reptícios, o sistema muito se aparenta ao que a Rússia faz 
funcionar em suas "democracias populares". Hegemonia do partido justicialista 
e tolerância dosada, outorgada, como privilégio, a grupos subjugados e domes-
ticados para manterem, através dessa aparência, um simulacro de vida demo
crática. 

10. Todo movimento justicialista caracterizou-se pela tendência à expan
são política para fora do País, sempre ao amparo da fraternidade latino-ameri
cana e da necessidade de união dos seus povos. Os mais poderosos, como o 
cardenismo mexicano, o peronismo argentino, o aprismo peruano, empenha
ram-se em criar centrais sindicais através de seus vizinhos e realizar o plano de 
expansão que adquiriu sua maior expressão sob o peronismo. (No caso brasilei
ro, Sr. Presidente, cabe notar que a revivescência do caudilho, anacronismo de 
1930, que o Império nos poupara, empobreceu doutrinariamente, por tal 
modo, o justicialismo brasileiro, que ele acaba por se encostar no peronismo e 
no comunismo, muletas ideológicas em que se ampara). 

11. Incontestavelmente todos têm sido populares, e, embora não tenham 
sido democráticos, tiveram origem democrata. Não foram produto de meras 
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manobras conspirativas nem expressão de lutas de facção. Movimentos de con
cepção e de técnica modernas, procuraram seu fundamento na vontade popular 
e ascenderam em vastas ações multitudinárias, diferenciando-se profundamente 
na organização e na ação, dos clássicos partidos políticos, exigidos em torno de 
programas patriarcados ou posições doutrinárias. 

12. Tanto por sua orientação econômica como por sua invencível necessi
dade política, todo movimento justicialista fez-se campeão do intervencionismo 
estatal na economia e adversário mais ou menos frontal. No sistema do jogo 
econômico da livre empresa. Uma drástica intervenção do Estado tem sido sua 
norma, tanto porque assim espera chegar mais depressa à administração da Jus
tiça Social, quanto porque o dirigismo econômico converteu-se em poderoso 
instrumento de jugulação de toda força opositora, em arma absolutista para 
subjugar, para corromper e para outorgar favores. 

Depois de assim definir as características do movimento, ocupa-se Ravi-
nes dos justicialismos realizados, ao menos parcialmente, como o aprismo pe
ruano, o cardenismo mexicano, o M.N.R. da Bolívia, e o mais dramático, o pe
ronismo argentino. E, igualmente do que denomina "os justicialismos frustra
dos", o de Jorge Eliecer Gaitán, na Unión Nacional de Izquierda Revoluciona
ria, colombiana, o rovismo (de Marmaduke Grove), no Chile e o vanguardis-
mo, hoje propriedade do Sr. João Goulart, no Brasil. 

6. JUSTICIALISMO N O BRASIL 

"No Brasil" — escreve Ravines — "os intentes justicialistas foram desen
volvidos sob a égide poderosa do presidente Vargas. A mediação do marxismo 
fez-se presente em diversas atividades, especialmente nas que eram dirigidas 
pelo então Ministro do Trabalho João Goulart". Sob a inspiração de tal Minis
tério, foram suscitados sindicatos fantasmas, que apresentavam reivindicações, 
e, não obstante o seu caráter artificdoso, obtinham vantagens concretas para os 
trabalhadores. As greves começaram a suceder-se, encadeadas, com ativa parti
cipação comunista e o propósito de formar, na ação, a futura coluna vertebral 
de um justicialismo brasileiro. "A pressão exercida sobre o presidente Vargas 
obrigou a retirada de João Goulart do Ministério. Por ocasião da morte do pre
sidente, o corifeu trabalhista retornou, em franca aliança com os comunistas, 
obtendo uma vitória eleitoral nas eleições de outubro de 1955, que o consagra 
Vice-Presidente da República. 

A ala trabalhista que o segue, fortemente infiltrada pelos comunistas, rep
resenta objetivamente uma tendência justicialista." (Pág. 95). 
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A frustração desse justicialismo consiste, em linhas gerais, nos seguintes 
pontos: 

1. Lei de bronze de sua frustração. Interpretou o estado d'alma das mas
sas, deu-lhes noção da sua importância, utilizou em seu benefício a crise deter
minada pela passagem do primitivismo à civilização industrial. Em sua primeira 
etapa fez-se empresário emotivo da nova técnica social e convocou o povo 
contra a injustiça social Mas cometeu o erro, que não admite redenção e que os 
povos expiam sem misericórdia, de pretender passar sobre a lei econômica ine-
lutável, que rege a produção, qualquer que seja o regime. Essa lei é a das duas 
etapas do desenvolvimento econômico, a da acumulação e a da distribuição, lei 
que funciona tanto no capitalismo como no socialismo, como demonstram os 
40 anos de experiência soviética. Lei que se impõe ao dirigismo assim como à 
livre empresa. 

2. O seu funesto dirigismo econômico. Sob tríplice influência - a fascista, 
a soviética e do New Deal ou do Welfare State — o justicialismo embarcou, em 
cada país, em todas as grandes e pequenas aventuras, para controlar a econo
mia. Seduzido pela mediação marxista, viu na economia a fonte de todos os 
bens e de todos os males. Impôs a intervenção estatal para fixar os preços dos 
artigos alimentares, para favorecer os mais pobres, e eliminar os intermediários. 
Congelou os aluguéis, o que paralisou a construção (de tipo modesto). Avan
çou até o controle do câmbio, logo ao das importações, ao das exportações e 
ao processo de produção e de distribuição. Esta política deixou atrás de si, ob
jetivamente, um desastre. 

Em primeiro lugar, a derrota da velha oligarquia não significou senão a 
formação e apogeu de outra, de novos-ricos, erguida à sombra do justicialismo. 
A carência de técnicos não foi suprida. Os chefes justicialistas contaram que a 
boa-vontade superasse a inépcia. A concupiscência, mordida pela possibilidade 
de enriquecimento rápido, a floração tropical do suborno e da corrupção. 
Afundou-se num pântano de incompetência, de burocratismo e de corrupção. 

A famosa repartição eqüitativa da riqueza, em algumas partes e de certo 
modo tomada aos antigos setores da velha oligarquia e a alguns consórcios es
trangeiros, converteu-se, na prática, no aproveitamento de tais despojos pelos 
corifeus justicialistas. Não compreenderam que a América Latina padece de ri
queza à disposição do homem: sobra riqueza natural, falta riqueza humanizada. 

Foram os fabricantes do apocalipse de um nacionalismo estridente, colé
rico e vazio e, o que é pior, estéril. 

3. Outro fruto dessa frustração é o contubérnio do justicialismo com o la
tifúndio e o atraso agrário. O justicialismo não se atreveu a enfrentar a reforma 
agrária. Ao contrário: embarcou em planos soviéticos de industrialização, cujo 
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peso recaiu sobre o padrão de vida dos lavradores. Ao renunciar, por pusilani-
midade e oportunismo, à única medida interna e básica, dotada de potencial 
para promover o ressurgimento coletivo da economia, para elevar o poder 
aquisitivo das massas e promover a reação em cadeia da economia nacional, o 
justiáalismo renunciou ao veio de onde poderia extrair a Justiça Social, para 
milhões de pessoas. Renunciou a liquidar a causa do imobilismo, a liqüidar a 
causa do imobilismo latino-americano, sacrificando massas que formam 60 a 
80% da população ativa. 

4. Terceira posição internacional. Nessa atitude opera a mediação do mar
xismo. Ser adversário dos Estados Unidos conduz, afinal, a separar-se de sua 
política internacional, o que faz progredir a posição neutralista até à da colabo
ração com o sovietismo. Por via do neutralismo desenvolveu-se e estabeleceu-
se o vínculo obscuro e clandestino entre justicialistas e comunistas. 

5. Poder e servidão sindicais. No justicialismo, os sindicatos ganharam até 
poder público. Mas o preço foi a renúncia à sua independência e a hipoteca dos 
interesses dos operários. Produziu progressos consideráveis na mentalidade das 
massas trabalhadoras — mas impediu-lhes o acesso à ação autônoma, inde
pendente. 

6. Miséria e grandeza políticas. Neste ponto, Ravinez concluiu com uma 
análise lapidar. "O regresso da aventura justicialista não é solução, é problema. 
Tão vasta frustração humana não pode resolver e nada resolveu. Caiu o justicia
lismo, subiram governos militares, mas todos os problemas anteriores perma
necem." Não é solução o estabelecimento de uma série de ditaduras na Améri
ca Latina, patrocinadas ou não pelo governo de Washington. "Quando os me
teorologistas das tempestades sociais e os peritos em psicossociologia de Was
hington, de São Paulo, de Santiago ou de Lima perguntarem-se uns aos outros, 
entre irônicos e depreciativos: 

— O quê?... Outro golpe na América Latina?, a História lhes responderá 
com aquela frase clássica da mais clássica das revoluções contemporâneas: 

— Não... senhores... não é um golpe a mais... Desta vez é uma revolução." 
(Págs. 110 a 115). 

Tão longa súmula, por vezes até citação literal, tem sua justificação neste 
testemunho, Sr. Presidente. Essa análise objetiva explica como e por que o jo
vem corifeu do justicialismo brasileiro, ao contrário de muitos de seus bem in
tencionados correligionários, aos quais respeito e encareço a vantagem que de 
sua existência pode resultar para o Brasil, pois são parceiros indispensáveis ao 
jogo democrático, ao contrário desses que se esforçam por dar ao trabalhismo 
uma doutrina positiva e não meramente negativa, construtiva e não unicamente 
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polêmica acabou por deslizar, sem maiores escrúpulos, para uma colaboração 
com o peronismo. 

7. PERONISMO, "CONSPIRAÇÃO CONTINENTAL" 

Perón não deixou dúvidas a respeito de seus planos de expansão. Mas 
não havia no atual Vice-Presidente da República, dúvidas sobre a atitude de 
programas e de objetivos entre o "seu trabalhismo e o justicialismo peronista". 
Não fez ele segredo de sua admiração por Perón e pelo peronismo. Muito ao 
contrário. Não julgava o Brasil ainda preparado para o justicialismo. Tratou, 
pois, de prepará-lo. E um dos aspectos dessa preparação foi o de canalizar para 
o Brasil, a influência doutrinária, financeira, política, da ditadura argentina. 

N o livro do ex-deputado argentino Raul Danonten Taborda, O caso Perón, 
conspiração continental (Ed. Globo, 1954), encontra-se impressionante exposição 
da matéria, e copiosa documentação. 

Dele são estes trechos: 

"...repeli, mais uma vez, o que me externara Perón em 1944 no seu gabi
nete do Ministro da Guerra, em Buenos Aires, diante de um mapa do Conti
nente, ao criticar eu a política exterior, ao governo de fato: 

— "Não vá pensar que eu sou um pouco provocador de guerras, mas se 
apertássemos o rabo ao Chile — explicou Perón — o Peru e o Brasil levantariam 
a cabeça. O Brasil tem uma desconfiança e uma hostilidade histórica para com 
a Argentina e o seu sistema de alianças e amizades com os países limítrofes. Se 
não fosse suficiente ganhar para nossa causa o Paraguai, a Bolívia, o Peru e o 
Chile, teríamos de ir ainda mais ao norte, conquistando o Equador, a Colômbia 
e a Venezuela mediante auxílio econômico e militar. São todos países atrasados 
e de governantes venais, fáceis de comprar. Então, note como formamos uma 
verdadeira pinça de ferro sobre o interior mais frágil do Brasil, justamente nas 
suas regiões mais primitivas, despovoadas e sem nenhuma espécie de vias de 
comunicação... Não esqueça que o Brasil só existe no litoral O resto nada mais 
é senão miséria e selvageria. E eu chegarei levando àquela gente o pão que eles 
nunca comeram." (págs. 23 e 24). 

"Não" — repetiu, — "não pense que eu seja um provocador de guerras. 
Creio que nenhuma guerra seria necessária para que o Brasil entrasse na nossa 
órbita de domínio. Fundaríamos jornais no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
compraríamos outros, atrairíamos os políticos venais, propagaríamos a nossa 
doutrina de esquerda entre as massas pobres e desiludidas, até que o Brasil se 
desfizesse nas nossas mãos como uma fruta podre... Sem disparar um só tiro. 
Isto é, nossas armas só falarão como ultima ratio, pois antes faríamos lutar entre 
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si os próprios generais brasileiros, lançando São Paulo contra o Rio, ou o Sul 
contra o Norte, como faziam os europeus com os chineses..." 

(Pág. 26) 

"...Enquanto isso o ditador argentino continua atuando sem ocultar os 
seus propósitos, planos e intenções. "A diplomacia", dizia ele já em 10 de julho 
de 1944, na Universidade de La Plata, "deve proceder de forma semelhante à 
direção da guerra". Seu porta-voz, o ex-Secretário das Relações Exteriores, pro
fessor Lúcio Moreno Quintana, em maio de 1947, no Colégio Nacional Central 
da Universidade de Buenos Aires, afirma pedantescamente, com uma energia 
que não condiz com a fraqueza do seu físico: "A República Argentina deveria 
abarcar, além do que constitui o seu território, a República do Uruguai, a Bolí
via e a parte meridional do Brasil... 

Esses países, percebendo a situação em que se coloca o seu nível de vida 
inferior, podem incorporar-se espontaneamente à grande família argentina... 
Lembrem-se de que nosso propósito deve ser recuperar o que nos pertence... 
Se os norte-americanos quiserem ser os senhores do Norte, nós seremos os se
nhores do Sul". 

E ' bem oportuno, hoje, nesta comissão, o seguinte trecho da página 28 
desse livro sobre o peronismo: 

"O Duce (que inspirou o peronismo com o decreto do "estado de guer
ra"), baixou esse decreto depois de haver expulso do Parlamento italiano, a 9 de 
novembro de 1926, os mais tenazes deputados da oposição, como sucedeu em 
Buenos Aires com os legisladores Rodriguez Araya, Sanmartino, Santander, 
Balbin e outros". 

A justificação, é Perón quem a dá em discurso de l 2 de dezembro de 
1947: 

"Quando, dentro de uma força política, aparece um faccioso que preten
de ter influência para formar uma facção, acontece o mesmo que ao aparecer 
uma cárie num dente: é necessário arrancar o dente, porque não há outro remé
dio...". "Tal fato não é uma falta de disciplina partidária, está dentro dos limites 
da delinqüência comum, e é indiscutível que conosco não pode conviver um 
delinqüente." (Pág. 31). 

Damonte Taborda passa a caracterizar o expansionismo do regime pero
nista: , 

(Pág. 32) 

"A megalomania estende-se ao continente e ao mundo. Os agentes pero
nistas distribuem dinheiro no Uruguai; os governos são mudados à bala no Pa
raguai, onde militares e "colorados" valsam furiosamente com a morte; os mi-
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nistros do Estado, no Peru, são seus administradores; no Chile, o velho Gene
ral Ibanez prepara-se para voltar ao poder; a Bolívia, oprimida na sua economia 
e posta em xeque pelas conspirações de Perón vai cair novamente nas suas 
mãos; um golpe militar estará na Venezuela; os enviados do ditador atuam na 
Colômbia; Velazco Ibarra prepara o seu regresso triunfal ao Equador; Luzardo-
Laval garante-lhe que Vargas dançará conforme a música que Perón tocar... 
Que se pode pedir mais?" 

(Pág.33) 

"Depois de estudar nas escolas peronistas de espionagem, os delegados e 
adidos operários das embaixadas argentinas espalham-se por todos os países da 
América, munidos de elementos de propaganda e dinheiro à discrição para to
mar contato com os sindicatos locais, como fazem no Chile, na Bolívia, no Pa
raguai, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Guatemala e Equador, operando no 
Brasil nos centros industriais e ao longo da sua fronteira, onde atuam impune
mente junto às milícias estaduais e à Polícia Federal, distribuindo literatura em 
português e pequenas ou grandes dádivas em dinheiro ou em espécie, de acor
do com a hierarquia dos "infiltrados". Milhares de componentes dessas quinta-
colunas proletárias circulam na zona do litoral, abrangendo o Paraguai, os Esta
dos brasileiros de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e as cercanias do 
rio Uruguai, até Montevidéu." 

(Págs. 34 e 35) 

"Com respeito à penetração de Uruguaiana, cidade ligada à Argentina pela 
ponte internacional, é eloqüente o informe reservado do Diretório da União 
Democrática Nacional brasileira, em que se contém a investigação efetuada no 
Brasil e na Argentina pelo então deputado e atualmente governador do Estado 
de Alagoas, Sr. Arnon de Mello. Em sua Situação Politico-Militar da Argentina em 
suas relações com o Brasillê-se: "Perón procura conquistar o Brasil valendo-se ini
cialmente dos mesmos métodos nazistas de infiltração pela propaganda. Os 
cartazes de propaganda que encheram Uruguaiana constituem o desenvolvi
mento da sua política de dominar pela sugestão e só depois empregar a força, 
não sem contar como já imaginara Juan Manuel de Rosas, dividir previamente 
os brasileiros". 

"Com três costelas quebradas, uma clavícula fraturada e os dentes arran
cados, cruza a fronteira a quinhentos metros da ponte internacional o oficial de 
ponte Ramon Masani, no mês de março de 1954, barbaramente torturado pela 
polícia de Comentes, onde teve a sublime loucura de interromper Perón quan
do, de passagem para Assunção do Paraguai, este pronunciava uns dos seus 
costumeiros monólogos "justicialistas" no porto de Comentes. A espionagem 
peronista busca o operário fugitivo em Uruguaiana, como em território con-

y 
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quistado e em lugares públicos, e perseguindo-o até Santa Maria da Boca do 
Monte, em pleno coração rio-grandense." 

"...Esses companheiros chegam às minas de ferro chilenas, aos ervais pa
raguaios, às minas de estanho bolivianas e às carboníferas do Rio Grande, às 
usinas hidrelétricas uruguaias, e insinuam-se nas antecâmaras do Ministro do 
Trabalho do Brasil, João Goulart, onde tratam de influí-lo para que imite e co
pie os métodos nacional-socialistas sindicais impostos ao escravizado proletário 
argentino. O evidente e indiscutível é que o Ministro João Goulart — com a in
tervenção de Luzardo-Laval — viaja a Buenos Aires e mantém prolongadas e 
ternas conferências com o ditador argentino no Estado-Maior deste, em véspe
ra de iniciar os seus planos sindicais." 

Com estas palavras termina um de seus capítulos: 

"A senadora Sra. Maria de La Cruz, do Chile, é expulsa do Senado por 
ter recebido dinheiro de Perón." (Pág. 45). 

No Congresso brasileiro, não faltaram vozes para denunciar as ligações 
do peronismo no Brasil Basta compulsar os Anais da Câmara e do Senado, os 
discursos do senador Hamilton Nogueira, dos deputados Aliomar Baleeiro, 
Afonso Arinos, do próprio Sr. Flores da Cunha, e tantos outros. 

Além da expansão por meio de corrupção financeira e infiltração política, 
Perón mobiliza os nossos vizinhos contra o Brasil. 

Devo, a esta altura, dizer que tive a honra de conhecer alguns ainda exila
dos, outros já em Buenos Aires logo depois da queda de Perón, vários desses 
deputados que a Câmara peronista expulsou por traidores, por indecorosos ou 
por qualquer motivo — pois qualquer razão serve para tornar homogênea uma 
Câmara cuja composição heterogênea não interesse ao usurpador. 

Ultrapasse a quadro deste testemunho descrição completa do que foi — e 
do que é, ainda, visível, ameaçadora — a preparação "justicialista" sobre a Ar
gentina e os países, como o Brasil, em que os seus rastros são tão frescos e os 
seus passos tão influentes. 

E de ontem a tentativa de implantação de uma República Sindicalista no 
Brasil. A aliança com os comunistas reproduz, nesta banda, o que o peronismo 
agora completa, na Argentina, em termos de aliança subversiva, de ação e re
percussão internacionais. 

Mas o que sobretudo importa acentuar é a razão ideológica, neste ponto 
mais nobre, na ordem intelectual, ainda que mais hedionda, na ordem moral, 
do declive de colaboração com o peronismo pelo qual deslizou, quero crer, in-
sensivelmente, por falta de amadurecimento intelectual e de raízes morais, o 
inexperiente e ambicioso condutor de uma das partes — a populista — do devas
tado mas ainda rico espólio político de Vargas — cuja outra riqueza está no do-
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mínio das oligarquias locais, de cariz conservador, mas fortemente infiltradas, 
hoje, do que se convencionou chamar "ala moça", ou seja, em alguns de seus lí
deres, o populismo domesticado, ligado ao justicialismo pela ambição política e ao 
conservantismo do PSD moderado e conservador, pelos interesses eleitorais. 

8. PERÓN COBRA COMPROMISSO 
DE LUZARDO E GOULART 

O documento por excelência da expansão peronista, em seus compromis
sos e tratativas com a ala colaboracionista do movimento de Vargas, está no 
discurso de Perón na Escola de Guerra, na Argentina. 

A simples existência desse discurso foi veementemente negada pelo Go
verno brasileiro, quando de sua publicação pela livre imprensa uruguaia e sua 
reprodução na Tribuna da Imprensa, edição de 9 de março de 1954. 

Havia enviado às nossas mãos, esse discurso, o Sr. Rodríguez.Araya, de
putado radical expulso, pela maioria peronista, da Câmara de Deputados da Ar
gentina, e então exilado no Uruguai. Outra cópia fora trazida do Sul pelo 
Sr. Deputado Flores da Cunha. 

"É falso o discurso!", clamaram os intérpretes oficiais, inclusive em nota 
oficial do Palácio do Catete. 

Nesse discurso, Perón explicava, num círculo fechado, de oficiais supe
riores das Forças Armadas argentinas, o momentâneo malogro de sua política 
de expansão, consubstanciada, então, na formação do bloco ABC — Argentina, 
Brasil, Chile. Retomando o que fora uma fórmula feliz de Rio Branco, mas des-
naturando-a de seu sentido pan-americanista e pacífico, ele atribuiu a essa liga 
meridional inequívoco caráter hegemônico. 

Perón queixa-se do Itamarati, do Itamarati de então, entenda-se, tão dife
rente desse de hoje, tão igual o de então ao que foi e voltará a ser aquele Itama
rati que conquistou o respeito do povo brasileiro e das nações americanas. 

Tudo estava combinado com Vargas, diz Perón, mas o Itamarati pôs a 
perder os arranjos. Nessa queixa entra-se a razão da violentíssima campanha de 
difamação movida pela imprensa peronista do Brasil contra o embaixador João 
Neves da Fontoura, num ódio até hoje coincidente nos mesmos jornais, com o 
amor entranhado à pessoa e às obras, ou manobras, do atual Vice-Presidente. 

Em anexo, encontra-se o texto integral do discurso de Perón, cuja auten
ticidade foi negada, de pés juntos, pela Secretaria da Presidência da República. 
Perón, interessado em manter o seu poder de barganha ou, para ser mais exato, o 
seu poder aquisitivo, ou poder de cobrar os compromissos contraídos, silencia
va. Nenhum desmentido vinha de Buenos Aires. 
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Afinal veio, para completar o diálogo dos desmentidos. O discurso nunca 
existira. 

A embaixada de Perón no Rio, em nota oficial nos jornais de 15-3-54, di
zia que o discurso "atribuído" a Perón era "uma insídia" e "uma calúnia". "O 
documento é inteiramente falso e destituído de verossimilhança". A publicação 
"é totalmente apócrifa". 

Estava, assim, "provado" que éramos caluniadores e falsários, intrigantes 
e odientos... 

Mas, subitamente, na feliz conjunção das forças armadas, enfim reunidas, 
cai o usurpador argentino. E então que de Buenos Aires, em setembro de 
1954, pude trazer o texto oficial do discurso em folheto impresso na própria ti
pografia da Escola de Guerra, em edição numerada e rigorosamente secreta, 
para distribuição unicamente aos oficiais superiores com acesso ao círculo pe
ronista. 

O exemplar que trouxe, e então, exibi a esta Câmara, tinha o n2 426. Deu-
nos o valente deputado radical Perentti, um daqueles a quem Perón inflingiu 
todos os vexames e expôs a todas as vicissitudes, inclusive a de chamá-lo de 
traidor da Pátria... (O discurso que pronunciei, a respeito, está no Diário do Con
gresso, de 6-10-55, pág. 7331). Então, não houve mais dúvidas. Em compensa
ção, não se falou mais nisso... 

É interessante transcrever aqui alguns trechos do discurso que Perón pro
nunciou na Escola de Guerra. 

Nesse discurso Perón-mostra que o senhor Vargas comprometeu-se com 
ele a formar o Bloco ABC (Argentina, Brasil, Chile) para romper a unidade 
continental, com o nítido propósito de hostilizar os Estados Unidos. 

Diz que ao viajar para o Chile chamou o embaixador brasileiro (Batista 
Luzardo) e o encarregou de comunicar a Vargas, numa carta, o projeto. Diz, 
então, que Luzardo trouxe a resposta de Vargas: 

"O Embaixador foi ali (ao Rio) e voltou dizendo, em nome de seu Presi
dente (Vargas), que não somente autoriza-me a que vá ao Chile, libertando-me 
do compromisso, como também me confere a sua representação para que o 
faça em nome dele, no Chile. Naturalmente, já sei agora muitas coisas que antes 
não sabia. Aceitei só a autorização, mas não a representação." 

Diz também: "Getúlio Vargas esteve total e absolutamente de acordo 
com esta idéia (a do bloco regional ABC) e de acordo em realizá-la tão logo es
tivesse no governo. Ibanez manifestou-se da mesma forma e contraiu o com
promisso de assim proceder." 
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Conta que esteve reunido com Vargas para combinar a ação de ambos. 
Acusa o Itamarati de haver impedido o cumprimento do compromisso de Var
gas, por ser "uma instituição supergovemamental", considerando necessário 
"desmontar todo o sistema do Itamarati". 

Afirma que o Sr. Vargas não cumpriu o compromisso que assumiu nos 
seus encontros com ele. Diz textualmente: 

"Mais tarde, Vargas disse-me que era difícil que pudéssemos agir tão rapi
damente porque ele tinha uma situação política um pouco complicada com o 
Congresso {Ias Câmaras) e que antes de dominá-lo queria fazer uma concilia
ção." 

Conseqüências? Nenhuma! De março a outubro de 1954 perdera-se a 
oportunidade de uma investigação adequada. Os desmentidos, as negaças, as 
evasivas, haviam comprometido o êxito de um inquérito, parlamentar ou sim
plesmente policial, sobre os atos de alta traição que o próprio Perón, despeita
do pelo malogro de tão bem ajustadas combinações, graças à inteireza da con
duta do Itamarati, conduzido então de acordo com suas melhores tradições, 
por um homem público cioso de sua honra e a de sua Pátria, havia destruído, 
praticamente, as possibilidades de um esclarecimento completo e de um des-
mascaramento oportuno dos manejos peronistas de um grupo político brasilei
ro, à sombra do nome de Vargas e à custa do Brasil. 

O discurso de Perón relatando os compromissos assumidos em nome de 
Vargas, alguns dos seus corifeus, hoje seus herdeiros políticos era, pois, verda
deiro. Mas a prova de sua autenticidade chegava fora de época. 

Em março de 1954, publicamos a íntegra do texto obtido pelos exilados 
argentinos. 

Negada a sua autenticidade pelo Catete, tornada inverossímil pela Casa 
Rosada, somente foi possível torná-la irrecusável depois da queda de Perón, em 
setembro de 1955. 

As eleições, então, absorveram as atenções gerais. O episódio, apenas en
trevisto, da conspiração internacional contra a paz e a liberdade do Brasil e do 
continente, foi postergado. 

Nesse ínterim, voltava ao Poder e desta vez diretamente, graças à aliança 
com o Sr. Juscelino Kubitschek e os comunistas, o "pombo-correio" da aliança 
com Perón. 

9. O DEPOIMENTO D E JOÃO NEVES DA FONTOURA 

Ficou do episódio, um grande, autorizado e expressivo depoimento. O 
embaixador João Neves da Fontoura, que fora o ministro do Exterior, respon-
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sável pela resistência à infiltração peronista no governo, prestou esse depoi
mento à imprensa. Publicou-o a Tribuna da Imprensa de 3-4-54; e agora o autor 
reproduziu-o em livro. (Depoimento de um ex-ministro). 

São desse depoimento os seguintes trechos: 

"Dessa forma, fui tendo a prova da existência de cartas, que o presidente 
da Argentina afiança haver trocado com o Sr. Getúlio Vargas. Nada mais cen
surável e estranho que dois chefes de Estado trocassem cartas sobre política ex
terna, por cima e à revelia dos canais diplomáticos. Mas o assunto não se esgo
tou apenas no conteúdo das referidas cartas. Notoriamente, além do Sr. Batista 
Luzardo, amigos do Sr. Getúlio Vargas iam seguidamente ao Prata e amigos do 
general Perón viajavam de vez em quando para o Rio." 

10. AS "LANÇADEIRAS" 

É o que o embaixador João Neves da Fontoura denomina a ação das 
"lançadeiras" que "durante três anos não pararam de tecer os fios de uma intri
ga continental". 

Acredita ele que Vargas tenha sido comprometido pelos amigos, "ultra
passando as instruções ou as intenções de S. Exa em matéria de engajamentos 
internacionais". Só o próprio Vargas poderia dizê-lo ou, acrescentamos, a sua 
correspondência; mas a completa, não a expurgada que, nem esta, tantas vezes 
prometida, veio a público até hoje. 

Outro trecho do depoimento do embaixador João Neves da Fontoura 
que precisa ser aqui mencionado é o que se segue ao acima transcrito. 

"Um dos que mais freqüentaram a Casa Rosada foi o Sr. João Goulart 
Em princípios de 1952, o ex-ministro do Trabalho foi procurar-me e falou-me 
longamente sobre a política justicialista. Disse-me que o general Perón mandara 
um avião buscá-lo a Buenos Aires. Nessa ocasião, queixara-se amargamente o 
presidente argentino da minguada atenção que lhe dava o atual Governo do 
Brasil." 

"Segundo o Sr. Goulart, o general dizia ter sido vítima da má-vontade do 
general Dutra e do chanceler Raul Fernandes; esperava que com a ascensão de 
Vargas, as coisas melhorassem, mas elas ainda haviam parado consideravelmen
te." 

"Tudo isso o jovem líder trabalhista foi-me recitando entre louvores ao 
prestígio do general Perón junto às massas populares do seu país." 

Depois de aludir às sucessivas e múltiplas intervenções de Perón no Bra
sil, e do visível interesse em fazer silêncio sobre a divulgação do discurso de Pe
rón, conclui o Sr. João Neves da Fontoura: 
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"Nada mais tenho, por ora, a acrescentar. A Nação é que fica esperando, 
com o direito de saber até onde chegou a conspiração contra o seu destino." 

Esperando, a Nação está até hoje. E por querer atender à sua justa ansie
dade, ao seu inequívoco interesse, para evitar as conseqüências de tamanha le
viandade e tão inconsideradas aproximações, vi-me exposto a dificuldades mui
to maiores do que as de hoje. Pois, hoje, Sr. Presidente, querem que esta Co
missão, esta Câmara, me arranquem a liberdade. Então, o que me quiseram ti
rar, com a vida, foi o legado dos meus, a fidelidade à honra da minha profissão 
de jornalista e aos interesses superiores da minha pátria. 

11. O EPISÓDIO DA CARTA BRANDI 

Esta é a matéria de outro dos vários processos que estavam armados, à 
espera da minha volta ao Brasil, e que agora as tornaram urgentes dada a urgên
cia que tem o Governo de destruir a Oposição, e, com ela, o que resta de auto
nomia ao Poder Legislativo. 

Desta feita — e para o caso de falhar a manobra a que se prestou o Procu
rador Militar, pretendem que a Câmara consinta em despojar-me das imunida-
des que decorrem do mandato popular para me fazer processar como cúmpli
ce, ou autor intelectual de uma falsidade. 

Mais uma curiosa subversão do sentido das palavras, Sr. Presidente. Ao 
denunciar uma falsidade, topei com uma falsificação. Ao reconhecê-la, procla
mei-a. Chamaram-me, por isso, falsário. ! 

Todos os crimes são imputáveis, nos regimes de democracia crepuscular, 
ou mal amanhecida, aos adversários do Governo — refiro-me aos que verdadei
ramente o são, com a paixão das causas nobres e o desapego às comodidades e 
maciezas da oposição que se chamasse apenas "construtiva" a um Governo que 
é essencialmente destruidor. 

De assassino a falsário, de covarde a contrabandista, de totalitário a trai
dor da Pátria, não há acusação pela qual não tenha eu de passar. É dura a vin
gança dos gregórios. A oligarquia não esquece o que passou em nossas mãos. E 
ai de mim se replico, ou se ao menos comprovo a pecha de ladrão que a algum 
ladrão compete levar! Caem-me em cima por violento, por incontrolado e le
viano... Atribuem-me todas as indignidades. Negam-me até o direito à indigna
ção! | 

Deixemos para outra oportunidade, que espero não tarde, o desmascara-
mento da manobra da chamada Carta Brandi Reabrimos, na Justiça, esse pro
cesso — já que assim quer o Sr. Kubitschek, vamos prestar-lhe este serviço... 
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Basta, por agora, com base no meu depoimento, prestado por escrito, im
presso e publicado a 29-10-55, à Comissão de Inquérito Policial-Militar, presidi
da pelo general Emílio Maurell Filho, recentemente distinguido com o lugar de 
membro da delegação brasileira à Assembléia da ONU. 

Ali se prova que, ao apresentar o documento Brandi, fui o primeiro a re
clamar que, para dar comprovação legal de sua autenticidade, fosse aberto in
quérito policial-militar, no qual fui secundado por representantes do PTB que, 
então, avistaram-se com o ministro da Guerra, general Lott. 

Por decisão do então presidente Café Filho foi aberto esse inquérito. Se
ria curioso que o autor intelectual de uma falsificação reclamasse para ela, desde 
logo, abertura de inquérito policial-militar para apurar a sua autenticidade... 

Do inquérito ficou, apenas, a noção de que o documento era falso. 

Não foram levados em conta numerosos fatos documentados — e estes, 
por documentos acima de qualquer dúvida, como — por exemplo — os seguin
tes: 

1. Mestre Cordeiro, o principal acusado da falsificação, era íntimo amigo 
de íris Valis, prefeito peronista de Uruguaiana - premiado, depois da eleição do 
atual Vice-Presidente da República, com o lugar de chefe do escritório comer
cial do Brasil em Montevidéu. 

2. Era, também, íntimo amigo de Mário, Hernani e Danilo Fittipaldi, ami
gos do Sr. João Goulart e este, Danilo, membro da Casa Militar do Presidente 
Getúlio Vargas, ao tempo em que no Palácio morava o Sr. João Goulart. Os 
cavalos de corrida do senhor João Goulart figuravam em nome de Fittipaldi. 

3. Mestre Cordeiro "fora expulso do Uruguai, pela polícia, na qual estava 
fichado, como agente peronista, especializado em provocações contra os exila
dos. E acolhido em Uruguaiana, de onde fez viagens ao Rio no próprio avião 
presidencial, pilotado por Fittipaldi". 

4. A 10 de fevereiro de 1954, íris Valis, prefeito de Uruguaiana em carta 
autografada, apresenta o outro falsificador, Malfussi, ao então ministro do Tra
balho, João Goulart. 

5. Um cunhado do deputado peronista Antônio Brandi, Átila Ramos, su
posto autor da carta falsificada, teve o seu financiamento no IAPC autorizado, 
depois de negado duas vezes pelo presidente da autarquia, por decisão do então 
ministro do Trabalho João Goulart. 

6. No "carnet" do falsário estavam os telefones do Palácio do Catete para 
falar a Fittipaldi, quando este era ajudante de ordens de Vargas, antes do golpe 
de 24 de agosto de 1954. 
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Muitos outros fatos não foram devidamente apurados. Mas, admito que 
me tenha enganado. É isto um crime? Recordo-me que a 3 de outubro de 1954 
— na manhã do dia das eleições, quando era candidato o Sr. João Goulart e, por 
determinação da lei eleitoral, havia cessado a propaganda e contrapropaganda, 
um autorizado oficial general veio a público e trouxe ao conhecimento da Na
ção o seguinte texto: 

"Transcrevo conclusão laudo pericial que acaba de me ser entregue pelo 
chefe da Polícia Federal de Buenos Aires. Neste caso particular pode dizer-se 
que a firma fotografada apresenta características que fazem sumamente prová
vel que pertence à mesma mão que firmou os documentos anteriores. — Infor
mo que a perícia baseou-se na firma constante dos ditos documentos oficiais da 
carta." 

Se me enganei, enganou-se a Polícia argentina, na sua peritagem. Se prati
quei crime divulgando a minha impressão de que a Carta Brandi era autêntica, 
fi-lo na companhia do senhor general Lott, então e ainda hoje ministro da 
Guerra. 

Mas, se antecipo pormenores sobre o inquérito Brandi-Maurell, é para 
pedir a atenção de V. ExaS. para uma curiosíssima circunstância. 

No meu depoimento amplamente divulgado em mais de 60 mil exempla
res, e não sendo eu sequer deputado, revelei uma série de documentos reserva
dos, confidenciais e secretos. Quase todos, do mesmo Itamarati tão pudibundo 
do Sr. J. C. Macedo Soares. Alguns, do Ministério do Trabalho. E alguns do 
Estado-Maior. São, entre outros, os seguintes: 

1. Ofício RESERVADO GM/621, de 3-10-51, do ministro do Trabalho 
Segadas Viana ao presidente Vargas, sobre infiltração peronista no sindicalismo 
brasileiro. A esse ofício seguia-se uma carta com que me honrou o próprio Sr. 
Segadas Viana, que tem representado o PTB nesta Câmara: 

"Quanto à ação do Sr. Goulart no sentido de me afastar do Ministério, 
creio que bastará o exame do arquivo de gravações da Rádio Mauá para com
provar que foi o presidente do PTB (Goulart) o inspirador da greve dos maríti
mos". E tc , Sr. Presidente. 

2. Informações do então ministro Barbosa Carneiro, de Assunção do Pa
raguai, ao Itamarati, sobre armas clandestinamente transportadas pela fronteira. 

3. Confirmação do adido naval em Buenos Aires ao ministro da Marinha, 
sobre contrabando de armas na fronteira argentino-brasileira. 

^4. Comunicações, de 1949, do então embaixador no Chile, o saudoso 
DsfiCèkp de Ouro Preto, ao Ministério, sobre a presença de agentes pero

nistas no R410 Grande do Sul, com "distribuição de dinheiro para tramas". In-
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formações de que candidatos ditos "nacionalistas", na Bolívia, haviam sido fi
nanciados também pelo peronismo argentino. 

12. O CÓDIGO D O ITAMARATI ESTÁ 
FURADO HÁ MUITO TEMPO. PROVAS 

A certa altura, dizíamos ao general Maurell: "Segredos diplomáticos? Não 
havia mais. Em dezembro de 1953 o adido brasileiro em Lima, o ilustre Embai
xador Luís de Faro, comunicava ao ministro do Exterior, Vicente Rao, que o 
chanceler argentino havia confidenciado ao peruano o seguinte, entre outras 
coisas: — o Presidente Vargas violou compromissos assumidos com o presiden
te Perón. Esses compromissos, frisou o chanceler argentino, haviam sido assu
midos até por escrito. 

Na visita de Perón ao Chile — prossegue a informação oficial e confiden
cial — o presidente chileno Ibanez lhe havia mostrado — segundo o chanceler ar
gentino — cópias de maços de telegramas trocados entre o Itamarati e a embai
xada brasileira em Santiago e decifrados pelos chilenos. Em compensação, o 
presidente Perón também dissera ao presidente que estava ao corrente de todas 
as instruções do Itamarati à Embaixada do Brasil em Buenos Aires." 

Permita, Sr. Presidente, deter-me um pouco neste ponto. 

Para melhor esclarecimento, devo dizer que, ao me investir no mandato 
que me outorgou o povo carioca, enviei ao Itamarati requerimento de informa
ções sobre esses documentos que mencionei. A resposta não veio — porque 
veio o golpe de 11 de novembro. 

Veja a Comissão, veja a Câmara, veja a Nação o que está dito nesse de
poimento, de 1955: 

— Em dezembro de 1953 o embaixador brasileiro em Lima manda dizer 
ao ministro do Exterior, Vicente Rao, que Perón conhecia os despachos diplo
máticos do Itamarati à embaixada brasileira em Buenos Aires. E o presidente 
do Chile, Ibanez, diz que também conhecia os despachos do Itamarati à embai
xada em Santiago. O chanceler argentino conta ao chanceler peruano que Var
gas assumira, por escrito, compromissos com Perón. 

Isto está no meu depoimento, Senhor Presidente. Não apurou nada o ge
neral Maurell Filho. Por quê? Porque não era verdade? Não! Porque ele decla
radamente se enquadrou na portaria que mandou instaurar inquérito para saber, 
unicamente, se a Carta Brandi era ou não autêntica e não compunha o interesse 
nacional, para apurar a extensão da infiltração peronista no Brasil, à base de 
documentos que, até hoje, se encontram no Itamarati. 
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Mas, de tudo isso, dois fatos ressaltam agora absolutamente incon
testáveis: 

1 - Desde outubro de 1955 eu venho publicando, a propósito das ligaçõ
es do Sr. João Goulart com o peronismo, documentos irretorquíveis, inclusive 
do Itamarati. Ninguém se escandalizou, Sr. Presidente. Por quê? Porque não 
convinha dar atenção a esse aspecto. Porque então a revelação desses docu
mentos abria caminho à formação da culpa do Sr. João Goulart. Pois, hoje, um 
simples telegrama sobre o negócio do pinho, talvez parafraseado - ou não? -
leva o Governo a pedir à Câmara que me entregue às libações jurídicas do Pro
curador Militar. 

2 — Desde 1953, pelo menos, está "furado" o Código do Itamarati, na 
opinião do embaixador do Brasil em Lima. 

Além dessas, toda uma série de informações que forneci nesse depoimen
to foram silenciadas pelo General Maurell. E o ruído que podiam provocar foi 
abafado pelo dos tanques de 11 de novembro. Por isso, tramaram a minha eli
minação naquele dia; como hoje, teimosamente vivo, tenta-se destruir-me mo
ralmente. 

Às págs. 14 do meu depoimento que tem o título A traição em marcha no 
item 33,2, disse e provei, com o testemunho do embaixador Ouro Preto, que o 
"Código Telegráfico do Serviço Diplomático brasileiro estava à disposição de 
Perón". Eis o trecho: 

"Segredos diplomáticos? Repito: não havia mais. Desde 1948 o embaixa
dor Ouro Preto, (em Santiago do Chile) reclamava contra o abandono do Códi
go Telegráfico do Serviço Diplomático Brasileiro, durante 10 dias, no correio 
argentino, exposto a ser fotocopiado." Essas palavras são do ofício do embai
xador Ouro Preto, Sr. Presidente. E ainda se vem pedir que me processem por 
violação desse Código! 

Se o ministro J. C. Macedo Soares quiser ver ou mostrar esse ofício ao 
Presidente Kubitschek, é fácil. 

Mas a comissão de Justiça, antes de me entregar ao braço secular do Pro
curador Militar, há de querer vê-lo também. É fácil: basta que o embaixador 
Macedo Soares faça honestamente copiar esse ofício no "maço" respectivo no 
arquivo do Itamarati, onde ele se encontra. 

Em abril de 1949, o mesmo embaixador Ouro Preto, em ofício, informa
va também que "agentes argentinos" distribuíram dinheiro no Rio Grande do 
Sul, com fins políticos. 

Vimos, em todo caso, que do Peru vinha a informação da embaixada bra
sileira, de que estavam violados os códigos do Itamarati em suas comunicações 
com as embaixadas em Buenos Aires e Santiago. Vemos, agora, que de Santia-



Grandes Momentos do Parlamento Brasileiro 63 

go chegava a mesma informação, do embaixador brasileiro, com a agravante de 
que ele reclamava contra "o abandono do Código do Serviço Diplomático Bra
sileiro, durante 10 dias, no correio argentino, "exposto a ser fotocopiado". 

DEPOIS, O GOLPE 

Tudo isso eu publiquei, perdoem-me que repise, a 29 de outubro de 1955. 
E, na véspera, entreguei ao general Maurell todas essas informações, dizendo 
onde e como poderia encontrá-las no arquivo do Itamarati. 

Eis que estou, agora, ameaçado de ver V. Ex . me mandarem aos proces
sos precisamente por haver falsificado a Carta Brandi e violado o Código do 
Itamarati. 

Publiquei, há mais de um ano, todos esses fatos, esses documentos. Se 
não forem destruídos agora, e confio em que a honra dos funcionários do Ita
marati e a tradição da Casa valha mais do que os interesses da política interna a 
que se curvou o Sr. J. C. Macedo Soares, eles lá estão, intactos à espera de que 
se devolva ao Brasil o perdido sentimento de sua segurança e de sua honra. 

Mas, não é só. Recolhi o depoimento de João Alberto, que dizia: "Todos 
os entendimentos (com Perón) foram feitos via Jango e Luzardo". 

Publiquei, ainda, que, em fevereiro de 1949, o general Milton Freitas Al
meida, então embaixador em Buenos Aires, informou ao Itamarati a chegada 
de caixotes de armas argentinas, enviadas por Perón, para uma revolução no 
Paraguai. 

O Sr. Geraldo Rocha, que sabe do que estou falando, informava a 20 de 
setembro de 1955, no seu jornal: "Sei de fonte segura que as relações do Sr. 
João Goulart na Argentina eram cultivadas com o general Uriondo, que duran
te muito tempo exerceu o cargo de Chefe do Controle do Estado e que as en
trevistas obtidas pelo mesmo cavalheiro com o presidente Perón o eram por in
termédio do referido militar, que depois passou a servir como chefe do Estado-
Maior do Exército argentino." (A traição em marcha, pág. 18). 

Informei, publiquei a 29 de outubro de 1955, ainda, que o embaixador 
José Roberto de Macedo Soares, então chefiando a representação brasileira no 
Uruguai, ouvira do presidente uruguaio relatório secreto sobre atividades clan
destinas dos peronistas na fronteira com o Brasil. 

Nada foi bastante para despertar o general Maurell. Nem tampouco a 
maioria da Comissão Parlamentar de Inquérito do Pinho, ora com o seu relató
rio concluído. O mesmo moço deputado que a presidiu, o Sr. Cid Carvalho, é o 
relator de um dos pedidos para me processar. Ele se curvou gostosamente ao 
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"conselho" do Ministro Macedo Soares para que a Comissão não fosse à Ar
gentina. 

Os parlamentares chilenos lá puderam ir para obter provas. O general 
brasileiro Maurell lá foi, e contou com todas as facilidades. Os atuais deputados 
brasileiros lá não podem ir - porque o Governo brasileiro não deixa. 

Mas, pelo que acima transcrevi, fica a Comissão sabedora de que, segun
do relatórios confidenciais do próprio Itamarati, o código que se diz agora vio
lado pelo líder da UDN estava violado desde o tempo de Perón, segundo os re
latos dos embaixadores dó Brasil em Lima, em Santiago etc, a testemunho do 
próprio Perón, reproduzido por pelo menos um desses embaixadores. O Códi
go que o Sr. Vieira de Melo garantiu estar em uso há 10 ou 15 anos, até o tele
grama 295. 

Dez dias depois da publicação desses documentos, a Nação era tomada 
de assalto pelo golpe que derrubou dois presidentes. 

Na expatriação a que me forcei — decisão do meu partido, após consulta 
respondida afirmativamente pela unanimidade dos oficiais a bordo do glorioso 
cruzador "Tamandaré", aceitei o alvitre de me servir da irrepreensível hospitali
dade da embaixada de Cuba, cujo titular, amigo pessoal do presidente Getúlio 
Vargas, tão profundamente ama e compreende o Brasil, creio, como à própria 
Pátria do imortal Marti. 

Nos Estados Unidos, onde residi, e para onde emigrou a minha família, 
comecei a pesquisar o alcance das investigações sobre os manejos peronistas no 
continente. Mas, não era fácil. Duas personalidades conquistavam, ali, atenções 
e fagueiras esperanças, em certos círculos: os Srs. Juscelino Kubitschek e o Sr. 
João Goulart. Com aquele leve, mas marcante desprezo que certo setor norte-
americano — precisamente o setor que lida com a América Latina — tem pelas 
possibilidades da democracia em nossos países, e a natural dificuldade de um 
povo que há muito tempo não sabe o que seja uma tirania para compreender o 
que é uma revolução, voltam-se os ganhadores de dinheiro e seus solícitos 
agentes de relações públicas para os dois astros que despontavam, não exata
mente na Broadway, mas na Tin Pan Alley das conversações com o presidente 
e o vice no Departamento de Estado e no edifício central da Rockefeller Plaza. 

O povo norte-americano, que tanto estimo e tanto admiro quanto mais 
conheço a sua alma generosa, a sua entranhada vontade de conviver com ou
tros povos, esse povo americano que treslê informações truncadas de uma im
prensa quase sempre com raras e ocasionadas exceções, deficiente quando não 
tendenciosamente informada sobre o Brasil, nada sabia e nada saberá provavel
mente de tudo isto. O que se sabia era propaganda dos pnss agents do Sr. Jusce
lino Kubitschek e do Sr. João Goulart, que recebia lá os banquetes do Sr. Nel-
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son Rockefeller, aqui retribuídos com a estrepitosa reprodução da carta atribuí
da ao malogrado Presidente Vargas - cujo texto não foi reproduzido na edição 
de "matéria paga" do governo brasileiro, no Nem York Herald Tribune. 

Foi em Portugal que a oportunidade me apareceu de obter a prova de 
que, se a Carta Brandi era falsa, me havia enganado precisamente porque tinha 
todas as possibilidades de ser verdadeira. 

14. OS DOCUMENTOS D O PINHO, INQUÉRITO D E VERDADE. 

De Lisboa, via Dacar, escrevi a um amigo em Buenos Aires, que bem co
nhece o esforço de milhares de brasileiros para ajudar os argentinos a se liberta
rem de Pefon — esforço que também foi feito, ou principalmente o foi, pelo 
próprio Brasil, pois a volta de Perón ou do peronismo seria, é uma ameaça di
reta ao nosso País. 

Essa carta resultou de um telegrama pequenininho, publicado pelo Diário 
de Notícias, do Rio. O telegrama, da United Press, mencionava publicação feita 
num jornal, se não me engano, da Venezuela sobre investigações oficiais argen
tinas em negócios de pinho brasileiro com a participação de "um legislador es
trangeiro". Era um dos numerosos inquéritos efetuados pelo governo revolu
cionário para exibir a corrupção e os perigos do peronismo. 

Esse telegrama, no noticiário do grande matutino de Orlando Dantas, serviu-
me de ponto de partida para uma investigação que pedi a um eminente argentino. 

Pedi-lhe que verificasse se o "legislador estrangeiro" era brasileiro, e, se 
brasileiro, quem seria. 

A 20 de julho recebi de Buenos Aires, em Lisboa, uma carta perfeitamen
te autenticada acompanhando fotocópias do próprio processo da Comisión 
Nacional de Investigaciones da Vice-Presidência de Ia Nación: V. Ex conhe
cem os documentos, vou reproduzi-los para maior segurança em anexo a este 
depoimento.* 

Juntamente com elas, vinha a cópia à máquina do comunicado distribuído 
pela Oficina da Prensa da Fiscalia Nacional de Recuperación Patrimonial, que diz 
estar envolvido, no "negociado", "um legislador estrangeiro". Esse comunicado 
foi publicado pelos jornais de Buenos Aires. E foi o mesmo que serviu de base aos 
telegramas das agências. 

Negar, pois, a existência do inquérito e, nesse inquérito, a referência a "un 
legislador estranjero", é completamente impossível. Nem o governo argentino 

* Documento publicado no Diário do Congresso Naáonal, Seção 1,10 de maio de 1957, em impressão 
deficientíssima. 
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jurando de pés juntos, por conta das mãos postas com que lhe implora silêncio 
o atual Governo brasileiro, poderá desfazer o que ele próprio já fez retroceder 
sobre o caminho percorrido. 

O resto, é questão de saber desde quando temos o direito de esperar que 
um governo estrangeiro, por mais amigo que seja, se interesse mais pelo decoro 
e pela fidelidade, de políticos brasileiros, ao Brasil do que, políticos ou não, os 
próprios brasileiros. 

Em agosto, escrevi nova carta ao mesmo amigo. E a 5 de setembro, com 
sua resposta, a propósito da notícia da formação de Comissão Parlamentar de 
Inquérito no Brasil — ele julgava que fosse no Senado — veio uma sugestão de 
declaração, que eu poderia fazer sem quebrar o sigilo, a que me comprometera 
para não expor esse cidadão argentino em assuntos que lhe não diziam respeito 
e sim a nós, brasileiros. Reproduzo-o na sua forma original: 

"Puedo afirmar, bajo mi palavra de honor, que las fotografias correspon-
den fielmente a un documento firmado por una de las Comissiones Investiga
doras que por disposición dei gobierno argentino indagaron algunos de los ne-
gocciados hechos durante ei gobierno dei general Perón. Esse documento está 
a hora agregado a un processo que se tramita en ei Juzgado Penal en Io Espe
cial (de Ia ciudad Buenos Aires) a cargo dei doctor Cardozo. Las he recibido em 
mi caracter de periodista y, por razones de ética professional, no puedo revelar 
su origen; en cambio puedo asegurar su autenticidad. 

Si se cotejan las fotografias con ei texto de las publicaciones periodisticas 
hechas en todos los diários de Buenos Aires, se verá que, en estas últimas, falta 
una sola palabra, y esa palabra es ei nombre dei legilador mencionado por los 
declarantes ante Ia Comisión Investigadora, ha Vanguarda, de Buenos Aires, 
aclaró que ei nombre próprio eliminado era ei dei Sr. Goulart Entiendo que en 
las publicacdones hechas en Buenos Aires se elimino aquel nombre próprio 
para salvar toda posible susceptibilidad por parte dei Brasil. Por Io tanto consi
dero que se ei gobierno dei Brasil o su Poder Legislativo se adelantan a 'expres
sar, con toda razón', que una mendón personal como Ia hecha en las mendo-
nadas investigadanes no afecta en forma alguna ai pueblo y a las autoridades 
dei Brasil, ei gobierno de Ia Argentina no podria negarse a un pedido de texto 
completo dei documento en cuestión. Seria esse ei camino mas rápido y sencil-
lo si se quiere aclarar ei valor de las afirmadones contenidas en d documento 
de Buenos Aires." 

A esta altura ocorrerá a pergunta: mas, que informante era esse? É o que 
não posso dizer, Sr. Presidente. Denundo um crime, não delato a boa ação que 
me permitiu chegar a comprová-lo. Esta foi objeto de um compromisso de si
gilo. Não estou desobrigado desse compromisso. Já compreenderá, portanto, a 
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Comissão que nem mesmo a desonra aparente me poderia compelir à desonra 
reaL Se eu desaparecer amanhã, mãos amigas e de confiança já têm guardadas 
todas as provas necessárias para que, mediante autorização desse amigo do Bra
sil, seja evidenciada — tal a autoridade da fonte — a inarredável certeza de que 
estou possuído sobre a existência do nome do Sr. João Goulart no inquérito do 
pinho, já que da existência de um "legislador estranjero" metido, no negócio de 
pinho brasileiro para Perón não há mais quem possa duvidar, confirmada que 
foi em nota oficial do Governo argentino, publicado nos jornais de todo o con
tinente. 

Pergunto que deputado, a não ser brasileiro, negociaria pinho brasileiro 
com Perón. E se não foi o então deputado João Goulart, que legislador foi 
esse? Ninguém quer saber? 

15. E O INQUÉRITO D E MENTIRA 

A base desse "fato determinado", constitui-se, com o "quorum", constitu
cional, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa Comissão, ao contrário 
da congênere chilena, não foi à Argentina. O governo não permitiu. Não obte
ve — e só a maioria ali representada poderia fazê-lo — que o Sr. João Goulart se 
empenhasse na apuração dos fatos. 

Ao contrário, copiosamente noticiada a existência de uma carta do Vice-
Presidente da República ao Sr. Deputado Cid Carvalho, nesse sentido, formulei 
ao nobre vice-líder do PSD pergunta sobre essa carta em reunião da Comissão 
a que compareci para acompanhar o esforço dos nossos valorosos companhei
ros, os deputados Mário Martins e João Agripino, o vice-líder do PSD, na pre
sidência da Comissão, informou-me então que essa carta do Sr. João Goulart, 
tão anunciada e até gabada, pela imprensa, não lhe chegara às mãos. 

O Vice-Presidente João Goulart, a princípio, negou totalmente o fato. "É 
outra infâmia, como a da Carta Brandi!", exclamou. 

Mas, no mesmo dia, por qualquer descuido, o seu antigo sócio Maura 
Ronchetti declarava aos Diários Associados que, sim, o Sr. João Goulart tivera in
tervenção no negócio de pinho. Mas, puramente patriótica, na intenção de aju
dar o comércio de madeiras, em difícil situação naquela conjuntura, acrescen
tou Ronchetti. 

Voltou, então, o Vice-Presidente a falar sobre o assunto. Em discurso, no 
Senado, abandonou a tese da negativa absoluta e adotou a versão do estranho 
Maura Ronchetti, antigo ladrão de estudantes em pensões da Bahia, conforme 
documentação já divulgada pelo O Globo e outros jornais. 
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Diante do malogro - não sei se a maioria considera um malogro tão belo 
resultado - da Comissão Parlamentar de Inquérito, frustrou-se o objetivo, que 
era o de demonstrar que o atual Vice-Presidente da República não teve escrú
pulos de tratar com o ditador argentino um negócio no qual foi paga vultosa 
comissão de transação não efetuada, isto é, por um pinho que não foi entregue 
ao comprador! 

Fala-se do negócio do pinho como de um simples negócio, quando muito 
como uma negociata a mais. Não, Sr. Presidente. Foi uma transação possibilita
da por vínculos políticos para fins políticos.. 

É o que está dito nos depoimentos oficiais de Buenos Aires cuja autorida
de se procurou destruir na Comissão Parlamentar de Inquérito, com evasivas e 
negaças de peronistas atirados à praia de Copacabana como destroços de um 
naufrágio ou brasileiros com eles mancomunados. 

Pasma, em tudo isso, a insensibilidade de que dão prova os encarregados 
da defesa nacional. Enquanto discutem se devemos ser servidos fritos ou cozi
dos, por haver revelado, segundo permitem que se diga em seu nome, segredos 
da segurança nacional, consentem que o Vice-Presidente do Brasil viva da dis
crição a que se obriga, para não agravar seus problemas internos com compli
cações internacionais, o atual governo revolucionário da Argentina. 

A honra o governo do Brasil vive o silêncio do Governo argentino. 

Então, não sabem que, mais dia menos dia, tudo virá a público? Então há 
ainda quem não compreenda que o Brasil perde a sua autoridade, diminui-se, 
como nunca em sua história? 

Se o culpado direto por isso está no Catete, o imediato está no Itamarati, 
Sr. Presidente. 

Foi por isso que decidi interpelá-lo. 

6. UM DISCURSO SEM CONSEQÜÊNCIAS. 

Em março deste ano fui distinguido com a missão de liderar a bancada da 
União Democrática Nacional. Quiseram os meus companheiros, presumo, com 
essa decisão, originada de uma indicação do nosso admirável companheiro 
Aliomar Baleeiro, dar-me a oportunidade de conduzir a bancada a uma oposi
ção cuja atuante disposição cotidiana fosse capaz de ao menos tentar suprir o 
brilho da atuação do meu ilustre antecessor e querido amigo, o deputado Afon
so Arinos. 

N o dia 28 de março pronunciei o meu primeiro discurso de líder, no ple
nário da Câmara. 
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Parece que desapontei a alguns, pela chatice dos conceitos e a falta de in
teresse dos argumentos e fatos apontados. O Jornal do Comento comentou, em 
editorial, que o discurso não tinha conseqüências. 

Na Câmara, o discurso não escandalizou ninguém. A certa altura, depois 
que li o telegrama 295, o Sr. José Talarico, nobre deputado do PTB, diz: 

"O assunto de que V. Exa. está tratando, neste instante, diz respeito ao 
Vice-Presidente João Goulart V. Exa. já teve ocasião de interpelar pessoalmen
te o ministro das Relações Exteriores de nosso país, e S Exa. lhe respondeu, 
pronta e categoricamente, que o Itamarati não havia recebido nenhuma denún
cia ou confirmação de que o Sr. João Goulart estivesse envolvido em qualquer 
negócio desses que V. Exa. está apontando. Inclusive, lembro-me de que o Se
nhor Ministro referiu-se a mais outros dois despachos secretos que V. Exa. 
desconhecia." 

A minha resposta foi: 

"Eu não quis trazer, a este recinto, um debate de sessão secreta, mas já 
que V. Exa. o mencionou, pergunto a V. Exa. se o assunto pode ser tratado 
por um deputado da maioria ao conhecimento da Câmara, por que não pode o 
ministro do Exterior dar conhecimento do texto desses telegramas?" 

Estava, pois, a partir desse momento, por inadvertência do nobre repre
sentante do PTB, revelada a existência de uma situação na qual o ministro do 
Exterior fora por mim interpelado. 

Logo a seguir, compareceu ao debate o Sr. Deputado Vieira de Melo, 
meu distinto antagonista neste jogo de cabra-cega que é o processo conduzido 
por S. Exa., dentro da Câmara, e "conduzido, Sr. Presidente, tão fora de todas as 
normas políticas e parlamentares, com arremessos verbais tão contundentes, 
seguidos de tão fundos desesperos, que não sei se lhe espante dessa descaída do 
nobre líder na Maioria, ou, se ao contrário, lhe agradeça a supina gentileza, as
sim, indiscretamente evidenciada, com que desserve ao Governo para melhor 
servir ao seu adversário e admirador gratíssimo. Compreendo as suas razões. O 
Governo tem muitas oportunidades de ser bem servido pelo líder do Governo. 

Mas, quantas vezes terá o líder do Governo tão fecundo momento para 
demonstrar o seu apreço pela Oposição, o seu desejo de colocá-la bem, no seu 
devido lugar, que é o da honra, o da luta ao lado do povo e das instituições de
mocráticas? Tenho, Sr. Presidente, gratidão por muita gente que me quis bem, 
que me quer bem, que me estimula, que imerecidamente me premia com a sua 
amizade. Mas, dos que me feriram, dos que vituperam, dos que contra mim se 
desmandam, nunca ninguém tamanho bem me tem feito quanto esse impetuo
so colega. 
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Disse o Sr. Vieira de Melo, em aparte ao meu referido discurso de 28 de 
março: 

"Mas, desde logo, queria acentuar que esse fato que V. Exa. está trazendo 
ao conhecimento da Câmara, relativo aos telegramas, está sendo repisado. V. 
Exa. já de outra vez, trouxe-o à Casa. O que interessa, no entanto, não é que te
nha havido esse ou aquele telegrama, mas é que a denúncia tenha sido feita ou 
não, que o desmentido tenha ou não tenha sido dado, o que importa para nós 
da Maioria e para o povo brasileiro, é que nenhuma prova se fez da participa
ção do Vice-Presidente da República nesse negócio escuso a que V. Exa. está 
aludindo. Isto é que é importante. Quando V. Exa. tiver prova de que o Vice-
Presidente João Goulart foi envolvido, teve participação, auferiu proventos 
dessa transação, então V. Exa. terá um fato realmente digno de atenção da Casa 
e da Nação. Até agora, porém, V. Exa. não o conseguiu." 

Assim, S. Exa., o líder da Maioria dizia: 

(1) que eu apenas repisava um telegrama... 

(2) que o interessante não era que eu lesse ou não aquele telegrama... 

(3)... e sim que nenhuma prova havia sido produzida sobre a participação 
do Vice-Presidente da República "nesse negócio escuso" — sirvo-me da expres
são textual do líder da Maioria. Escuso, não há dúvida, louve-se a franqueza. 

Confesso, Sr. Presidente, que dormi tranqüilo essa noite. Também na se
guinte da publicação do discurso nos jornais. Não adoeci de insônia internacio
nal ou remorso patriótico, nas noites de 29, 30 e 31 de março. 

A l 2 de abril começou o logro que dura mais do que o dia próprio para as 
brincadeiras de mau gosto. A 2 de abril noticia-se que o Procurador Ivo D'Aquino 
solicitou à Câmara a licença para denunciar o deputado udenista. Cuidei, Sr. 
Presidente, à primeira aragem, que era mais um dos processos com que nos dis
tingue ódio vadio dos que não têm mais fazeres e não pagam advogado, porque 
este é sustentado pelo Tesouro Nacional. 

17. ERUPÇÃO N O OLIMPO 

Mas, não. Desta vez, era a valer. O Procurador — e Procurador Militar, fa
çam-me o favor, o mesmo que excluiu do processo de Toneleros o general 
Mendes de Morais, vai agora completar a sua obra, tratando de processar uma 
das vítimas daquele atentado. 

Essa edição pachola do Procurador da Judéia, que não se lembrava — 
como no conto de Anatole France — do inocente que entregara à turba enfure
cida pelos provocadores, mas guardava memória do ladrão que libertara para 
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celebrar o poderio de César, só ele capaz de premiar ladrões e crucificar os que 
tivessem a ousadia de expulsá-los dos templos da sua traficância. 

N o mesmo dia 2, o Procurador da Judéia confirma, em entrevista à im
prensa, o seu implacável propósito. Sucedem-se reuniões. Onde não havia 
nada, agora há um tumulto que dura já um mês. Um mês que vale alguns anos, 
no calendário do Governo. 

Estranhas visões perpassam na retina fatigada do povo triste e dorido. O 
Olimpo, Sr. Presidente, movimenta-se como uma espécie de pequeno vulcão 
arrabaldino, Júpiter conferência com Marte no tapete mágico, que leva o nome 
de um titular inglês. 

Visões de Nostradamus, Sr. Presidente. Reúnem-se ministros. O venerável 
presidente que presidiu a República por nomeação, graças à moção alvissarreira 
que realizou, por via cartorária, o que por via eleitoral não alcançara, Mercúrio 
envelhecido, feito embaixador e ministro desde que as asas dos pés lhe subiram 
às omoplatas, e Cupido, Sr. Presidente, Cupido em pessoa — já bem engelhado, 
mas sempre buliçoso — encarregado de guardar o erário, tarefa nada fatigosa, 
quando é certo que bem fácil é guardar cofres depois que se esvazia , tudo isso 
pôs-se subitamente numa azáfama, como se de seus conciliábulos devessem 
surgir a vida barata e o cumprimento das promessas solenemente feitas à hu
manidade sofredora e suada, exausta de crer em vão e ainda desabituada de 
querer com afinco. 

A 4 de abril, volto à tribuna do plenário, Sr. Presidente. Procuro rebater, 
ai de mim, as primeiras acusações. Não a dos convivas do ministro da Fazenda, 
nem as dos seus anfitriões. Estas me estariam reservadas num segundo tempo. 
O primeiro foi todo ocupado pelo nobre líder da Maioria já agora raivoso e bri
lhante, mas a quem renovo nesta oportunidade as expressões do meu profundo 
reconhecimento e da bancada da UDN, pois S. Exa. tem sido, para conosco, de 
uma gentileza realmente cativante, digna dos seus foros de argúcia, da sua tradi
ção de cavalheirismo baiano e de talento da mesma procedência. V. Exa., que é 
realmente da Bahia, compreender-me-á. Parece que o Procurador, a certa altu
ra, obteve do Presidente uma licença da Saúde Pública para inoculação de raiva 
coletiva em certos setores da Maioria. Em vez do Instituto Rio Branco, o as
sunto passou à alçada do Instituto Pasteur. 

Na tarde memorável de 5 de março, surgiu-me um senhor Vieira de 
Melo, transformado, firmemente decidido a salvar a Pátria, a exigir como ao te-
trarca, a minha cabeça. Na sua dança, foi a São Paulo e até conseguiu essa faça
nha: trouxe ao Rio, em hora de crise, o Vice-Presidente da fronteira argentina. 
Não era um discurso, disse então. Era um libelo — crime acusatório. Tivemos a 
ventura de desfrutar uma demonstração de eloqüência de promotor público em 
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júri simulado, como não ouvia desde os meus tempos de primeiranista. Propor
cionou-me o nobre líder a delícia inefável de remontar, no tempo, aos sertões 
juvenis que ainda me trazem à boca o gosto da média com torradas no Café 
Lamas e das infindáveis discussões que as acompanhavam, nas quais resgatáva
mos as tolices que dizíamos nos júris simulados, tão acumulados, de que parti
cipávamos, ora como defensores, ora réus ou jurados, e até, pasme o nobre lí
der da Maioria, até como acusadores. 

18. A CORRIDA DE TOUROS EMBOLADOS 

Passada a evocação do júri simulado, do qual só me ficou na lembrança a 
grande simulação que ele foi, respondi como pude, Senhor Presidente. Creio 
que não vivi bem o meu papel — e meu penitencio. Queriam que eu fosse réu 
de alta traição. Pois devera sê-lo, que para isto estamos aqui Senhor Presidente, 
ao que parece; para divertir a platéia que quer ver sangue. Cansados de ver os 
outros trabalhar, há quem grite por Ias orejasj Ias patas, como ao fim das corri
das de touros. O apoderado já deu suas ordens. A cometa soou, estridente, os to
ques da luta. A tourada vai acabar. É o minuto da verdade. De suas engalanadas 
butacas vertem-se clamores e olés sakrosos salpicam o redondel onde empalidece 
a claridade do dia. É uma festa de cor, Senhor Presidente, a tourada civico-pa-
triótica, a fantasmagoria picaresca em que estamos metidos, pálidos de espanto 
ainda mais que apreensão. 

Temo desapontar os afiáonados, e o próprio apoderado não descuide. Se 
quer ver sangue, desça à arena e enfie no cachaço da besta escura, de um só 
golpe, um só, não dois nem três, a sua espada rutilante. Se a besta não entrar 
em agonia, nem com o chuço dos picadores nem com as farpas dos bandari-
lheiros, venha ao toureiro, ao toureiro que, de peito aberto, se oferece para o 
sacrifício. 

Tudo — menos o decepcionar ilustre platéia, o ladrão provecto, o contra
bandista emérito, o abalizado agente de negócios escusos, o promissor emissá
rio de novas cavações, o pioneiro infatigável das comissões copiosas, os pro
motores dos prazeres proibidos, os empresários dos gozos inefáveis, os letra
dos do insulto pago à linha, os pensionistas dos sócios indevidos à turba que 
preliba a hora em que o enfurecimento do touro, espicaçado, há de levar pelos 
ares e fincar-lhes as guampas, ao temerário que ousou mostrar-lhe, nos passes 
da capa e nas madalenas, o valor da destreza e da coragem lúcida sobre a bruta
lidade da besta que escarva e urra. 

Mas essa tourada, ao que parece, como as do meu querido Portugal, se 
tem belas evoluções de alta escola, de cavalos amestrados — e, agora, quantos, 
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Senhor Presidente! — não tem nos cornos pontas que nos varem o peito. Ah, 
Senhor Presidente, somos toureiros de touros embolados, essas feras trazem 
bolas nas aspas. Não é só o júri que aqui se simula. Ao que se vê, aqui, até o 
ódio é fingido. 

19. A SESSÃO SECRETA QUE NÃO FOI SECRETA 

Da outra luta, anterior a essa, não restou memória senão numa ata in-
color, como geralmente devem ser as atas. A essa, ficamos todos presos 
pelo sigilo. 

A sessão secreta, Senhor Presidente, pela qual clamaram — em nome da 
sensatez e da patriótica prudência - homens e jornais que respeito e que muito 
estimo, sabe-se agora, a sessão secreta houve. A eles devia uma satisfação — e 
não podia dá-la. 

Num dos seus arremessos, ultimamente tão freqüentes, tendo por mais 
provável causa o cansaço de ser líder, os impulsos à verdade, que agitam o no
bre líder da Maioria, levaram-no a dizer ao povo brasileiro, que o escutava pelas 
rádios em cadeia, que eu devia ao menos ter trazido o telegrama 295 à Câmara, 
em sessão secreta. 

Não seria secreta a interpelação a que aludiu o nobre deputado do PTB 
carioca? Quando pisei o telegrama que o nobre líder da Maioria disse que eu re-
pisei, no aparte com que me ilustrou a 4 de abril? 

Hoje, já o disseram outros, não eu, do PTB, do PSD e, da UDN, o bravo 
maranhense Pedro Braga, sabe o País inteiro que o telegrama foi lido ao Senhor 
Ministro do Exterior, primeiro, em sessão secreta, e sabe que então, confronta
do com as discordâncias da sua nota oficial, alegou não ser o telegrama da nota 
e sim telegramas ulteriores, que eu porventura desconheceria. 

Não, Senhor Presidente. Não podia ser. Já demonstrei que não podia ha
ver, em tempo útil à divulgação de nota oficial, no mesmo dia da divulgação 
dos documentos sobre o inquérito argentino do pinho, outros telegramas senão 
o 295, passado de Buenos Aires antes que Ia se soubesse ao certo — e o seu tex
to bem demonstra — que documentos a imprensa brasileira estaria para publi
car... 

Ouvimos, também, entre a fala do ministro e o libelo-crime etc... do lí
der, uma contradição. O primeiro falou em telegramas ulteriores. O segundo, 
de visitas do embaixador argentino. Seriam telegramas ulteriores ao 295, segun
do o ministro, a fonte da nota oficial do Itamarati que atribuía ao Vice-Presi-
dente argentino o empenho em declarar falso o que a Argentina inteira sabe ser 
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rigorosamente verdadeiro. Foram visitas do embaixador argentino, segundo o 
líder da maioria, o que possibilitou essa nota oficial. 

E claro, com tais visitas tornava-se passível combinar uma possibilidade 
cronométrica, que tornasse crível a nota oficial logo depois da publicação dos 
documentos. 

Mas o líder, que assim afirma, não nos trouxe, nem então, nem hoje, a 
comprovação, no entanto, fácil de fazer-se, das visitas do embaixador argentino 
ao gabinete do ministro. É tão fácil fazê-lo, até como o horário! 

Mas, se disse verdade o nobre líder da maioria, neste caso não disse ver
dade o ministro, com a desculpa dos telegramas ulteriores. 

A não ser que... a não ser que ignoremos que o embaixador argentino já 
não tem o tradicional nome que usa habitualmente. E para o Sr. José Carlos de 
Macedo Soares, o embaixador argentino já se chame — criptograficamente — 
Don TeXegramas Ulteriores. 

O CASO D O CÓDIGO S-7 
20. CIFRAS E CIFRÕES 

Sou pequeno mas só fito os códigos, Senhor Presidente. O processo com 
que querem atormentar a UDN, receio que só a mim me alucine. Vejo por toda 
parte, códigos, há muitos dias. Durmo códigos. Almoço códigos. Desenho có
digos nas paredes, como no jogo-da— velha. Procuro código debaixo da carpette; 
não vá ter caído algum código no calafeto do assoalho. Tenho pedido aos vizi
nhos que afastem da minha porta, por caridade, os códigos que lá se ajuntam 
em pelotões. Se vejo algarismos romanos, penso em não decorá-los, não vá a 
memória trair-me e eu não saber decifrá-los. Deixo a outros o encargo de pen
sar em cifrões. Eu sou pequeno, só fito cifras, no propósito de impedir, a todo 
custo, a sua decifração eventual, por distração de um menino das ruas ou de 
uma velhinha de asilo. As palavras cruzadas sobem-me à cabeça. Os quadradi
nhos da batalha-naval alongam-se em losangos. Tudo é Código. 

Creio, por isso, e só por isso, não ser jactancioso se disser, ao Senhor Pre
sidente e à nobre Comissão de Justiça, que sou, talvez, hoje, uma espécie de 
Champollion de emergência. 

21. QUANTO CUSTA UM CÓDIGO 

Anda à espreita, no alto de uma prateleira desta Comissão, talvez, mensa
gem do Poder Executivo pedindo abertura de crédito especial de Cr$15 milhõ
es para a confecção de novo código, uma vez que eu tasquei o venerável código 
de 15 anos, segundo informação oficial do líder da Maioria, apesar dos ofícios, 
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que há pouco vos citei, dos embaixadores. Mas, que sabem os embaixadores 
sobre códigos? Quem sabe é o líder da Maioria. Ele não gosta de perder em 
nada para a Oposição. Se o líder da UDN viola o código do Itamarati, ele não 
se aperta: viola o Código do Brasil, que é a Constituição. 

Não parece muito, Cr$15 milhões? Para a Rádio Nacional, de proprieda
de da União, foi demais. Essa rádio recebeu instruções, ou, se não as recebeu, 
cumpriu-as na mesma, pois irradiou de hora em hora, ao clangor de pungentes 
acordes, a notícia do grande prejuÍ2o que dei ao faminto povo do Brasil: Cr$15 
milhões para a confecção de novo código, eis quanto custou a minha leviana 
conduta. Perdoem-me a estranheza, mas não sei como conseguem, alguns, 
combinar a expressão "leviano" com a palavra "traidor". Leviano traidor da Pá
tria, parece que é assim que eu me chamo, se juntarmos as expressões do nobre 
vice-líder José Joffily com as do nobre deputado pela Paraíba, Sr. José Joffily. 

Cr$15 milhões para a confecção de um novo Código. Eis o que parece 
desvendar o segredo do êxito de um novo modo de vender roupas de homens, 
Senhor Presidente. Por muito mais assentaria ao menos aos bolsos do Zé 
Povo, um código de meia-confecção. Penso que por 7 milhões e meio faziam-
se mais códigos, com honestidade; do que por 15 milhões com os métodos ha
bituais. 

Agora, vejam os Senhores membros da Comissão de Justiça. 

O Comandante Baudoin, morto em serviço, em 1944, com as forças fran
cesas livres, do General De Gaulle, publicou em 1938 um livro, que reeditado 
em 1946, na sua pobre roupagem de livro do tempo da libertação de Paris, 
constitui um clássico da criptografia. Chama-se Elements de Cryptographie. 

Está na pág. 86, desse livro, a seguinte observação, desse que foi uma das 
grandes autoridades mundiais da arte de fazer e desfazer códigos. ' 

"Certos autores, sem dúvida menos familiarizados do que pretendem apa
rentar, com questões de cifra, não temem publicar que a confecção de um códi
go custa centenas de milhares, às vezes milhões de francos. Tais exagerações, 
que resultam de pura imaginação, denotam ignorância total sobre as condições 
técnicas e materiais do problema." 

Resta, então, verificar que interrese tem o Governo em pedir 15 milhões para fazer um 

Código que custaria muitíssimo menos. 

(1) Certains auteurs, moins familiarisés sans doute avec les questions de chifrre qu'ils ne parais-
sent le prétendr n'ont pas craint d'iniprimer que Ia confection d'un code revient à des centaines 
de millers et parfois à des millions de francs. De telles exagérations, qui relévent de Pimagination 
purê, dnotent une ignorance totale des conditions techniques et matérielles du problème." 
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Para ficar com o dinheiro? Nem pensamos nisso... para tirar um efeito 
político, visando a destruir a Oposição - e a dar cobertura à mentira do minis
tro. Não vejo outra explicação para uma peta tão grande, que cobre de ridículo 
a mensagem presidencial e constitui uma afronta ao bom-senso do povo. 

Código, Senhor Presidente, é um dicionário no qual se escolhem palavras, 
para determinado tipo de serviço. 

22. QUANDO SE FURA UMA CIFRA 

Uma cifra está "furada" no instante em que alguém, não autorizado, tem em 
mãos um texto traduzido da cifra. Quando, por exemplo, o ilustre General Lott leu 
o texto do telegrama cifrado que recebeu, de Buenos Aires, dando como provável 
autenticidade da Carta Brandi, revelou uma cifra. Provavelmente podia fazê-lo, 
porque a função da cifra que deu ao General Maurell talvez acabasse naquele dia. 
Seja como for, em todo caso, podia — porque quem pode, pode. Ao afirmar que a 
polícia argentina considerava provável a autenticidade da Carta Brandi, estaria ter
minado o sigilo, por estar cumprida a missão? Não sei. O certo é que o ministro da 
Guerra revelou a cifra — e o procurador militar não se excitou com isso. 

Os processos de cdfração, ou cifruge, do vocábulo árabe sifr, vazio, são basica
mente dois. O de substituição, que teve seu apogeu nas mãos de Júlio César, de 
quem recebeu o nome, e o de transposição, que é o das cifras mais complicadas. 

Basta uma palavra provável, para permitir, obtido certo número de despa
chos, uma decifração garantida. Sabemos, graças à solicitude das informações 
do líder Vieira de Melo, que vindos da Bolívia, de Santiago etc... ou para lá re
metidos pelo Itamarati, via Buenos Aires, 122 despachos nessa língua do Códi
go S-7, a nomenclatura também ficamos, todos, os traidores da Pátria e os seus 
impetuosos defensores, devendo ao líder Vieira de Melo, em seu nunca assaz 
lembrado libelo-crime acusatório. 

S. Ex.a trouxe uma citação americana. Folgo em vê-lo reconciliado com a 
cultura ianque, que estava a exigir, dizia há tempos S. Ex.a, severa revisão na 
nossa política exterior. Tal citação vem a dar mais ou menos no seguinte: códi
go é coisa muito séria, mas quem não quiser que a Pátria seja traída, tome cui
dado, pois, do contrário, não há código que resista nem pátria que agüente. 

Em torno da decifração, excita-se a imaginação dos curiosos. Tranqüiliza-
os a advertência oportuna do comandante Baudoin: 

"La réalité est tut autre. La recherche criptographique enraison de Ia for-
mation intellectualle et de Ia culture étendue qu'elle exige reste le fait d'une eli
te; mais elle ne releve nullement ni dela magie ni de 1'art divinatoire. S'l est vrai 
qu'elle exige de dons particuliers de logique etc d'intuition, il est vrai de dire 
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aussi que n'importe quel esprit cultive peut Paborder avec chances d'y réussir. 
Uexpérince montre que de nombreuses individualités, de prime abord étran-
gers à ces questions, et servies par les seules resources, d'une intelligence éclai-
rée, se sont révélées par Ia sute, à force de travail et d'études personnelles, com-
me des décrypteurs habilites, capables des plus brilhans succès." 

Tomadas uma ou mais "palavras prováveis", a deáfração é questão de 
tempo, geralmente não muito prolongado, assevera essa autoridade. 

Tomemos, pois, o caso do telegrama 295. No dia desse telegrama - é o 
telegrama que diz — o Vice-Presidente da Argentina chamou o adido naval bra
sileiro e lhe pediu que transmitisse ao embaixador, para que este mandasse ao 
Itamarati, o seu pedido sobre o inquérito do pinho. 

Na execução dessa incumbência, sabia o ilustre Almirante Rojas, Vice-
Presidente da República Argentina, que o telegrama a ser passado, incontinenti, 
pela embaixada brasileira, conteria pelo menos as seguintes palavras: 

— Vice-Presidente (talvez duas vezes Rojas e Goulart), inquérito, pinho jornais, 
ou diários, adido naval (talvez duas vezes, atgentino e brasileiro) desmentir, etc... 

No mesmo dia, sai aqui publicada uma nota oficial do Itamarati conten
do, em paráfrase — se à adulteração também se pode dar esse nome com todas 
essas palavras. 

Se, portanto, o argentino está de olho nos despachos secretíssimos, nos 
quais o Itamarati põe em cifra os cifrões dos negócios do pinho, é óbvio que 
naquela altura, mesmo sem a ajuda do ditador Perón, que não estava à mão fa
cilmente decifrou a secretíssima mensagem — e, portanto todas as 121 anterio
res, assim como as ulteriores... ' 

E depois da leitura, Sr. Presidente? Mudou-se o código, ou apenas se mu
dou a cifra, ou a combinação, que tal código permite? Se não se mudou, feio 
crime cometeu o Itamarati culpando-me por um crime de que se fez continua-
dor, depois deste sido, originalmente, o criminoso e o cúmplice. 

(1) Eis o que diz o telegrama 295: 
"Secreto - urgente, 295 - Quinta-feira - 13 horas. O Adido Naval a esta Embaixada acaba 
de ser chamado pelo Vice-Presidente da República, o qual lhe comunicou que havia sido 
informado, pelo Adido Naval argentino no Rio de Janeiro, de que alguns jornais do Brasil 
estariam para publicar, com grande sensação uma notícia segundo a qual o Vice-Presidente 
da República Argentina denunciara a participação do Vice-Presidente do Brasil no propa
lado negócio da venda de pinho brasileiro, referido em meu telegrama n.a 293. O Vice-
Presidente da República manifestou ao Adido Naval brasileiro o desejo de que, caso seja 
aquela noticia aí veiculada, o Governo brasileiro formule o mais categórico desmentido. 
Informou que a Embaixada argentina aí já está instruída para expedir um comunicado de 
desmentido na eventualidade de uma política no sentido acima indicado." - João Carlos 
Muniz. 
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Se as combinações foram mudadas, durma tranqüilo o Sr. J.C. de Macedo 
Soares. Voe tranqüilo o prestigioso turista, que acompanha, dos ares, a ida do 
Brasil pelos ditos. 

Está salva a Pátria e, poupados, os Cr$15 milhões para ajudar a compra 
do próximo turbojato presidencial. Pois os códigos resistem à mudança de 
combinações e de cifras. Ao que não resistem, Sr. Presidente, é ao uso imode-
rado que, pelo visto, dele fazem os que o têm sob sua guarda. Neste sentido, é 
terminante, a ordem que a lei estabelece. 

23. NÃO BRINQUEM COM A MERCADORIA 

O item 14 do Regulamento para Salvaguarda das Informações que Inte
ressa à Segurança Nacional, aprovado pelo Decreto n.2 27.583, de 14-12-49, es
tabelece terminantemente: 

"14. GRAU EXCESSIVO DE CLASSIFICAÇÃO" 

"A classificação sigilosa de documentos ou material que dela necessitem, em obediência 

às prescrições deste regulamento, será a menos restritiva, decorrente da própria salvaguarda da 

informação do assunto em causa. Deve evitar-se classificação exagerada, porque retarda des-

nessariamente a transmissão de documentos e deprecia a importância da informação sigilosa, 

na mente do pessoal que a manuseia." 

O que tudo trocado em língua do povo vem a dar, Senhor Presidente, no 
seguinte: "Não brinquem com a mercadoria". 

Ora, usar o código mais secreto do serviço diplomático brasileiro para trans
mitir informações sobre o negócio do pinho, como diz o italiano, non c'è una cosa se
ria. Quem diz que esse telegrama foi passado no código mais secreto — o S-7 — do 
Itamarati, foi o nobre líder da Maioria, meu oráculo e do Sr. Deputado Carmelo 
d'Agostino, cuja irresponsabilidade parlamentar foi garantida por esta Comissão. 

Tem cabimento, em face do item do Regulamento que proíbe a "classifi
cação exagerada", isto é, o abuso da classificação como "secreto", de documen
to que, em si, não o seja, o uso do código mais secreto dos secretos, para trans
mitir notícias do inquérito do pinho? 

A quem se escondia a notícia, metendo-a em código e secretíssimo? Ao 
Governo argentino, não, pois era ele quem pedia que a transmitisse. Ao Gover
no brasileiro, não, que tem o mapa da mina. Então era de nós, Senhor Presi
dente. Sim, podíamos, nós deputados e os cidadãos que para cá nos mandaram 
representá-los, e que pagam toda essa brincadeira, saber o que mandava dizer o 
Vice-Presidente da argentina. Somente depois que, convenientemente adultera
do, o recado apareceu em nota oficial. Não parafraseado. Adulterado. 
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Quem são os responsáveis? V. Ex.a não é, Senhor Presidente. Nem, que 
se saiba qualquer dos membros desta douta Comissão. Serei eu? 

Sim, seria se eu houvesse peitado alguém para fornecer-me o texto cifra
do, o código que continha tal cifra, e às ocultas, como os alquimistas e outros 
de diversa profissão, mas nome semelhante, o traduzisse. E, claro, se houvesse 
comunicado ao inimigo. Mas, seria difícil encontrá-lo, pois aprendi eu com o 
provecto Ministro Macedo Soares que "o Brasil não tem inimigos", privilégio 
que realmente me encanta, pois dele só desfrutam atualmente, além do Sr. J. C. 
de Macedo Soares, o Principado de Mônaco, já que a própria República de An
dorra, sob administração comunista, não se encontra mais nesse estado de bea-
titude internacional. Em todo caso, procurando bem, talvez se encontrasse, fui 
dentro mesmo, um inimigo para comunicar-lhe com malicioso propósito, o 
texto, o código, o inferno, em suma, para o meu país. 

Mas, não. O telegrama estava, como diz o povo — e na sua linguagem pito
resca condensa a sabedoria dos que penam pelos erros dos que governam, o tele
grama estava "dando sopa". E os 40 suspeitos do inquérito do Itamarati, agora 
com abatimento para 20, nesse inquérito que não quis presidir um verdadeiro di
plomata, o embaixador e especialista de história de direito diplomático, Sr. Rubens 
de Melo. Mas, se há tanto suspeito no inquérito só pode ser porque há gente mais 
mexendo com telegramas secretos no Itamarati. Isto, desde quando? 

Desde o tempo, Senhor Presidente, em que um funcionário adoeceu su
bitamente, no exterior, entregou os códigos à guarda da chancelaria do governo 
junto ao qual estava acreditado. 

Ao tempo daquele outro distinto funcionário que, morrendo antes do Ita
marati lhe mandar sucessor — em tudo se pode adivinhar na carrière, nem mui
to menos, as sutilezas de "morte" — ficaram os códigos sob a guarda, se muito 
não me engano, exatamente dos representantes da República que todos chama
mos irmã, mas em cuja amizade o Sr. J. C. de Macedo Soares não confia senão 
para pedir silêncio ao seu governo. 

Do tempo em que... Paremos por aqui. Não desejo que a enumeração de 
exceções dê a impressão de que o Itamarati descuida de seus deveres e dos nos
sos códigos. Prezo demais o serviço exterior deste País, Sr. Presidente, para que 
me possa permitir denegri-lo. Bem sei do que ele é capaz quando tem à sua 
frente um diplomata e não, unicamente, um amador que não teria de onde tra
zer experiência de vida pública o que verdadeiramente nunca viveu, pois tem 
sido, em tudo e por tudo, um diletante amável, infelizmente convertido, do có
digo do bom-tom, ao da impostura. Este foi, Senhor Presidente, o Código que 
violei. O da impostura, o da mistificação, o da empulhação. 
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Quem é, então, o responsável pelo Código do Itamarati? Quem o diz não 
é o Procurador Militar. De minimis non curatpraetor, alto latim que em baixo por
tuguês se traduz por: — "não é nada disso que procura o Procurador". 

A lei é expressão, Senhor Presidente, e nós somos legalistas — novidade 
que só espanta os que chamam legalidade, a farsa, e que o direito se separa da 
moral e se ignorou que a lei ajusta não é lei, é apenas violência, como nos lem
bra Santo Tomás de Aquino: - "magis sunt— violentiae, suam kgges". 

É o item 15 do Regulamento, aprovado pelo já mencionado decreto, o 
seguinte texto: 

"Pela salvaguarda da informação sigilosa que interessa à segurança nacional 
são responsáveis o pessoal civil e militar dos Ministérios Militares, da Secretaria 
Geral (do Conselho Nacional de Segurança) e dos diferentes órgãos complementa-
res do Conselho de Segurança Nacional e do Estado-Maior das Forças Armadas, 
bem com o pessoal da direção e os desempregados de todas as firmas comerciais 
empenhadas em trabalhos ou projetos para as Forças Armadas classificados sigilo-
sos. Informação sigilosa que interessa à Segurança Nacional será revelada somente 
ao pessoal militar e civil que na mesma tenha legítimo interesse." 

Não vejo, aí, Senhor Presidente, alusão a deputados e senadores. 

No item 10, que trata Da Autoridade para Classificar, documentos ultra-se-
cretos e secretos, lê-se textualmente: 

Só podem classificar assuntos como ultra-secreto e secreto os membros 
do X Conselho de Segurança Nacional e seu Secretário-Geral e as autoridades a 
eles subordinadas que receberem delegação em regulamento ou em instruções. 

Os textos falam por si mesmos. Pergunto se a consciência jurídica, se a 
fina compreensão do direito como codificação do bom-senso se compadece 
com a idéia de que um ministro pode, segundo a sua conveniência política mo
mentânea, classificar e desclassificar documentos secretos. Secreto, por exem
plo, foi o ofício que o Ministro do Exterior me endereçou, em resposta ao re
querimento de informações que, na forma da Constituição e do Regimento, lhe 
enderecei por intermédio da mesa, pedindo remessa do telegrama 295 — (texto 
oficial) — e 293 — (texto ainda não divulgado). 

24. SEGREDO DIA SIM, DIA NÃO 

No ofício secreto do ministro que me foi mostrado pelo presidente em 
exercício, o ilustre Deputado Godói Dha, no seu gabinete, e logo a seguir, 
como é de presumir-se, lacrado e fechado no cofre, como determina o Regi
mento, que dizia o ministro? 
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Dizia que não me podia mandar os telegramas porque eram secretos. Re
velo algum segredo ao trazer a esta Comissão o conteúdo do ofício secreto do 
ministro? Não, Senhor Presidente. Porque a íntegra do ofício foi lida à Câmara 
pelo nobre líder da maioria, Sr. Vieira de Melo, no seu memorável libelo-crime, 
etc. Pergunto: é passível de punição o deputado que lê um documento secreto? 

Imploro, desde já, para o nobre líder da Maioria, a compreensão da Câ
mara. Uma vez assegurada a sua benevolência — e pode desde já contar com a 
nossa — cabe perguntar quem lhe deu o ofício secreto para ler da tribuna, em 
sessão pública? Não querq que S. Ex.a delate ninguém. Mas, raciocinemos, um 
velho hábito que não se deve perder nem mesmo nesta grave emergência em 
que defendemos a Pátria contra um emaranhado de traições — ao menos dos de 
certos subconscientes recalcitrantes a toda análise. 

Não posso acreditar que o ponderado Vice-Presidente Godói Ilha, nem 
mesmo o Presidente Ulisses Guimarães, injustamente envolvido num crime de 
traição à Pátria por haver contribuído para a divulgação de segredos da defesa 
do pinho nacional, haja imposto nas mãos do nobre líder dá maioria o ofício 
secreto que me mandou, com todos os requintes do ritual, o ilustre Chanceler 
dos Códigos Furados. 

Tenho acompanhado o cuidado com que o Sr. Godói Ilha cumpre o regi
mento, no que se refere a ofícios secretos. De minha parte, tenho-lhe corres
pondido e estou certo de que ele, melhor do que eu, poderá dizê-lo se assim o 
entender. 

Neste caso, foi o Ministro Macedo Soares. Então o ministro considera se
creto um papel para um deputado, entrega-o a outro deputado, para ler da tri
buna? Que brincadeira é essa? Nãõ vê a Comissão que, assim, esse ministro 
leva a Câmara ao ridículo, em sua consagrada companhia? Já existem diferenças 
entre segredo de governista e segredo de oposicionista, no que tange à defesa 
nacional e aos regulamentos que visam a salvaguardá-la? Então, senhor Presi
dente, já se equipara a Oposição democrática aos espiões, no país em que os 
adeptos de um credo político e filosófico, que tem sua sede em Moscou, co
mandam tropa e dirigem congressos de pelegos juntamente com o Vice-Presi
dente da República? 

Se não foi a Mesa da Câmara, nem o ministro do Exterior, duas hopóte-
ses, foi algum funcionário do ItamaratL O código fura-se sempre do lado mais 
fraco. Urge, então, abrir inquérito para saber quem deu ao líder da Maioria, ofí
cio secreto que o ministro enviou, sob a guarda do presidente da Câmara, ao lí
der da UDN. Todos a ele. Ao funcionário, Senhor Presidente, ao funcionário!... 

A última hipótese é horrível, escuso-me de formulá-la. Teríamos de 
representar o nobre líder da maioria transformado em espião-escoteiro, a sós 
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com a sua consciência, o que já é muito dizer, a horas mortas, na Câmara deserta, a 
rodar o segredo do cofre desta Casa augusta para copiar, com a sua simpática 
caligrafia facilmente decifráveis, o ofício secreto que, mais tarde, espaventosa-
mente revelou à Nação. E ficamos sabendo, Senhor Presidente, o fato "excessi
vamente grave", como dizia Steinbrocken, pelo qual é segredo dizer-se que o 
telegrama 295 é secreto. Ou, melhor dito, foi um segredo. Durou o que duram 
as rosas. As rosas das faces que não conhecem rubor. 

25. INFORMAÇÕES QUE INTERESSAM 
À SEGURANÇA NACIONAL 

Mas, falemos de códigos. Existem os ordenados. Nesses, duas listas, a do 
texto claro e a do cifrado, correspondentes, são ambas ordenadas, alfabetica-
mente ou numericamente. Uma só tábua serve, assim, para cifrar e decifrar. 
Esse, na opinião dos especialistas que me escuso de enumerar, nacionais e es
trangeiros, antigos e modernos, é um código fadlinio de ser furado. 

Existem os desordenados, ditos à batons rompus. Nestes, a lista do texto 
claro é ordenada, mas a das expressões, cifradoras, não é submetida a qualquer 
regra, é incoerente. São, portanto, necessárias duas tábuas: a cifradora, ordena
da em relação aos elementos do texto claro, serve para cifrar; a decifradora, or
denada em relação às expressões cifradoras, serve para decifrar. A terceira espé
cie é a dos códigos semi-ordenados. Neles, a maioria dos elementos do texto 
claro e das expressões cifradoras se ordenam paralelamente. Mas certas pala
vras do texto claro, escolhidas entre as mais freqüentes, não são repre
sentadas pelo grupo cifrado que corresponde, normalmente, à sua posição 
alfabética. A ordem das tábuas é, assim, de quando em vez, rompida. Artifí
cios tipográficos permitem evitar um documento por demais volumoso e de re
correr a uma só tábua para cifrar e decifrar. A qual desses tipos pertence, como 
diriam o ministro e o líder, "pertencia" - o Código do Itamarati, há tanto 
tempo furado por Perón, segundo a informação de pelo menos dois embai
xadores do Brasil? 

O Código tem apenas alguns milhares de grupos. Abaixo deles, somente 
se encontra o que se chama repertório, com algumas centenas. Acima, o Dicio
nário Cifrado, com algumas dezenas de milhares. (Baldoin, op. cit., pág. 83). 

Na pág. 84 e seguintes de sua obra, o Comandante Baudoin ocupa-se dos 
modos de tornar claro um texto e código. O código ordenado, e o semi-orde-
nado aumentam dificuldades; nenhuma, porém, insuperável. Só o código 
à batons rompus é teoricamente inviolável, pelo menos a quem não tenha dele 
uma reprodução em casa ou no escritório. 
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Para os especialistas nacionais, essa classificação ainda mais se simplifica. 
Existem, segundo alguns destes, códigos de uma parte e códigos de duas partes 
— o que vem a dar na mesma do que antes ficou dito. O primeiro é um livro no 
qual os grupos criptografados estão em ordem seguida e a tradução também. O 
segundo é o de duas partes, dois livros, um com os grupos normalmente orde
nados, tendo o segundo livro um arranjo de grupos de cinco letras. 

Qual deles é o caso do Código que o Procurador alega haver sido furado 
com a leitura do telegrama 295? 

Desde quando, em matéria de tanta gravidade, para entregar um Deputa
do à sanha dos seus adversários bastam alegações sem o menor esforço para 
oferecerem provas do que afirmam? Já se terá perdido, a esse ponto, o pudor, 
Sr. Presidente? 

O telegrama, se fora em simples cifra, poderia revelá-la. O Código, se for 
de uma parte, pode também. De duas partes, ou batons rvmpus, somente seria re
velador para quem possuir um exemplar do mesmo código. A julgar pelo nú
mero de suspeitos arrolados no inquérito do Itaramati, há gente demais mexen
do com esses códigos. 

A minha responsabilidade, Senhor Presidente, é quanto ao assunto do te
legrama. Este, não era, não podia, nunca devia ser secreto. Não quanto ao códi
go. Deste, o responsável é o ministro das Relações Exteriores. Eu não devo, 
como cidadão, trazer a público um assunto que sei secreto, interessando à segu
rança nacional. Mas um telegrama falando do pinho, se pode comprometer ou
tros, o que desconheço, já o fez — pois o código foi furado há muito; não quan
do eu li o telegrama aos deputados. 

Pelo tipo do telegrama que li, o 295, tenho razões para supor que esse 
texto é uma paráfrase do texto primitivo, tal qual deve ter sido decodificado 
pelo serviço competente do ItamaratL 

Pergunto: tinha o ministro o dever de mandar à Câmara a paráfrase do te
legrama 295, que lhe pedi? Sim. Por quê? Porque o assunto não era, não podia 
e não devia ser secreto. O segredo consistia, segundo S. Exa, e de acordo com o 
ofício do Procurador, no uso do mesmo código para outros despachos que não 
esse. 

Se o assunto não era secreto, a paráfrase se impunha, tinha todo cabimen
to, era-me devida pelo Ministro, Sr. Presidente. 

Quem o comprova não sou eu. É o próprio ministro. Há na Câmara do
cumentos secretos do Itamarati, enviados, pelo ministro do Exterior, em pará
frase, por solicitação de deputados. A esses deputados deixo o dever moral de 
confirmar esta assertiva, se a tanto nos obrigar a mistificação do vetusto cisne 
da rua Larga fantasiado de ganso do Capitólio. 
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26. INFORMAÇÕES À SEGURANÇA NACIONAL 

Mas, não se fala em vão em segurança nacional. Há uma lei que define os 
casos, não se pode inventar a esmo uma segurança que convenha ao Vice-Pre-
sidente Goulart. 

Vejamos quais as informações que interessam à segurança nacional. Esta
mos diante de um ofício do Procurador Militar. O meu crime, o crime que en-
crespa os horizontes e enfarrusca as sobrancelhas, sendo dos que afetam a se
gurança nacional, consiste em divulgar, no caso do pinho do Vice-Presidente, 
um telegrama que nada tem com a segurança; más, por ter sido primitivamente 
codificado no mesmo secretíssimo código de outros que interessam à seguran
ça e que se não conhece ainda, pelo menos, nós, deputados, nós, brasileiros, 
põe em perigo a segurança nacional. 

Em resumo: é assunto para Justiça Militar. Ainda bem que entre esta con
clusão e a formação de uma corte marcial vai algum tempo para refletir. Reflita
mos, pois, Sr. Presidente, enquanto a cabeça está firme no pescoço ao qual, há 
tantos anos, criou tamanho apego. 

Se é com a Justiça Militar, é porque se trata de informações que interes
sam à segurança nacional. Então, vejamos: 

Item I do decreto já mencionado, capítulo I "Generalidades", reza: 

INFORMAÇÕES QUE INTERESSAM 
À SEGURANÇA NACIONAL 

"Informações que interessam à segurança nacional são as iniciadas sob o controle e ju

risdição quer do Conselho de Segurança Nacional,por meio de sua Secretaria-Geral, quer do 

Estado-Maior das Forças Armadas, ou, as que apresentem o mais alto interesse para estes 

órgãos. "Refere-se esta definição mais à idéia de controle, jurisdição, origem ou grau de interes

se, do que à substância da informação." 

Assim, pois, são assuntos militares. Ora, o Itamarati, é inegável, entretém-
se em assuntos que, militares, ou conexos, interessam à segurança nacional. 
Mas, é minha a culpa se o caso do pinho é codificado no mesmo código, ou ci
frado na mesma cifra de outros que não desejo sequer mencionar? Disse o no
bre líder Vieira de Melo que o Ministro me avjf ou ser secreto o telegrama 295. 
Disto eu já sabia, quando o li para S. Ex.a Não me avisou na sessão secreta. 
Avisou-me quando eu já havia lido, em sessão secreta, o telegrama cujo texto 
lhe pedi para simples confirmação oficial. 

Avisou-me, pois, quando já sabia que o telegrama já não era mais secreto, 
portanto, quando já sabia que o Código — se código existe para esse telegrama — 
estava furado, segundo ele proclama, e o Sr. Vieira de Melo, eco erudito, con-
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firma. Se sabia, como sabia, que o código estava furado, que cerimônia era essa 
de não mandar o telegrama depois que o ouvira e o confirmara? Mas a sessão 
era secreta, diria S. Exa. 

Não importa. Pois, secreta ou não a sessão, secreto já não era a cifra ou o 
código do qual fora traduzido no português corrente em que o li por duas ve
zes à Câmara e uma ao Ministro. 

O seu dever era, pois, não o de revelar tudo em público, pondo a perder, 
ele sim, os restos mortais do Código S-7, se é que tudo isso existe mesmo, e 
sim o de enviar, parafraseados, os dois telegramas pedidos, nas condições habi
tuais de segredo que a Câmara tem sabido conservar — inclusive este deputado. 

O que não é concebível, o que vai além do cômico, como ser uma chan
chada em que se degradam certos figurões, e penoso como o espetáculo de um 
velho que se não respeita, é armar escândalo para me privar de prerrogativas 
inerentes ao mandato que me deu o povo e do qual, senhor Presidente, somen
te pela força me podem privar os arremessos da prepotência e as lucubrações 
do ódio demente. 

Armar escândalo contra mim e não contra si mesmo, pela incúria dos ser
viços criptográficos do Itamarati, pelo abuso ilegal da classificação de secreto 
dada a documentos que o não são, pela versatilidade com que classificam como 
secretos e logo desclassificam, conforme sopram os ventos do interesse político 
— se a essa baixa exploração se pode dar o valoroso nome de Política — docu
mentos que apenas se ocupam dos negócios em que se envolveu, com finalida
de política evidente, o atual Vice-Presidente da República, isso, sim, é que é o 
escândalo, e o que se arma contra mim visa encobri-lo aos olhos, necessaria
mente exigentes, porque escarmentados, do povo a quem se quer fazer vítima 
de mais essa monstruosa mistificação. 

No item 6 do Regulamento mencionado encontrarão V. E x ^ os casos, já 
por mim citados de documentos secretos. Esse Regulamento, recordemo-nos, 
foi baixado por decreto do Governo Dutra, referendado por todo o Ministério, 
e está em plena vigência. 

Todos os exemplos nesse item mencionados referem-se a objetivos de 
guerra, material de guerra, informes e informações relativas à guerra. 

Nada aí se encontra, Sr. Presidente, que se refira às atividades comerciais 
ou dvico-econômicas ou econômico-políticas, nacionais ou internacionais, do 
Sr. Vice-Presidente da República. 

Cabe, pois, ao Juiz dirigir-se à Câmara para fornecer-lhe os elementos 
constitutivos do crime. Mas, se preferirem o Procurador, seja... Neste caso, 
mande o Procurador esses elementos. 
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Por enquanto, o que existem são palavrões dos que me insultam e saem 
aos pinchos quando lhes dou o troco. A pimenta, srs. deputados, parece que só 
arde em olhos governistas. Creio que convém imprimirmos cartão para partici
par ao líder Vieira de Melo, ao Presidente da República (via aérea) e à praça que 
a Oposição também tem honra e pátria e que a qualquer de seus membros não 
se insulta em vão, e ainda pior, com a designação que se reserva, nas nações po
liciadas, a quem entra em conluio com ditadores estrangeiros. 

Temos falado muito em paráfrase. Tal como ao falarmos de documentos 
que interessam à segurança nacional e documentos secretos, convém lembrar 
que estas não são classificações arbitrárias variando segundo o trêmulo da voz 
ou as impaciências dos adversários políticos. Tudo isso está definido em lei. É 
o que não está na lei, para efeito de processo, não é mais do que jogo de retóri
ca—é jogo viciado. Não se pode processar um deputado senão com o que está 
na lei. Onde está a lei que autoriza a considerar documento da segurança nacio
nal um papel como o telegrama 295? 

Onde está a prova de que o texto que li não é mera paráfrase e, portanto, 
inofensiva a sua leitura? 

27. PARÁFRASE, O QUE É, COMO É 

Como se faz a paráfrase de uma mensagem? Diz a lei de salvaguarda dos 
documentos que interessam à segurança nacional (decreto citado): 

"d) resolvido o emprego da paráfrase, cumpre aplicá-la a toda a mensa
gem e não apenas a parte dela; 

b)para empregar-se a paráfrase a uma mensagem deve-se: 

1. mudara seqüência dos parágrafos; 

2. mudar a seqüência das frases em cada parágrafo; 

3. alterar as posições de sujeito, predicado e complemento em cada sentença. 

4. mudar a voz ativa para a passiva e vice-versa; 

5. empregar a sinonímia ou expressões equivalentes; 

6. mudar a extensão da versão parafraseada da mensagem para que o 
novo texto cifrado não se pareça com o texto original cifrado quanto ao tama
nho. 

c) normalmente, a paráfrase de uma mensagem levará a mesma classifica
ção da mensagem original". 

Foi isso obedecido, quer na nota oficial, quer no telegrama de texto claro 
que li, e cuja autenticidade, em nome do Governo, foi confirmada pelo minis
tro, pelo líder e pelo Procurador? 



Grandes Momentos do 'Parlamento brasileiro 87 

Não sei. A Comissão, certamente, quererá saber — mas não porque lhe di
gam, e sim porque ela veja. Saber de ciência certa. Pois, de outro modo, como 
poderá decidir com sabedoria? Com aquela prudência jurídica e senso de justiça 
com que não quis opinar sobre o pedido do Juiz para processar um deputado, 
ainda há poucos dias, antes de ver as peças do processo, os autos do processo! 
Não preciso lembrar à Comissão o caso a que me refiro. Decidimos juntos, sob 
a sua presidência, ilustre deputado pela Bahia, na sessão plena de 21 fevereiro. 
Teve "vista" o Sr. Deputado Jefferson de Aguiar, vice-líder do PSD precisa
mente para esperar que o Juiz atendesse à justa exigência a esta Comissão. Ago
ra, como explicaríamos a conduta inversa? Ou melhor, recusamo-nos a votar 
em cruz, só porque o Promotor dizia ao juiz e este à Comissão, que havia indí
cios contra o deputado, por crime cometido lá fora. Sem entrar no mérito, exi
gimos — pelo decoro da Câmara, pelo respeito que deve cercar o Legislativo, 
poder que mais tem de zelar por sua única força, que é a força moral, — a re
messa dos autos a esta Comissão. Os autos vieram, então, para o Relator, até 
hoje não votamos essa licença. Só queríamos fazê-lo quando tivéssemos prova 
de que havia motivo para o processo. 

28. MANUSEIO DE MENSAGENS SECRETAS 

Como manusear mensagens secretas recebidas? 

O mesmo decreto a que me venho referindo que regula a classificação, 
uso e guarda dos documentos interessantes à segurança nacional, determina tais 
condições, no item 57: 

"Método de manuseio das mensagens secretas recebidas; 

a) Deverá ser aplicado o processo descrito a seguir, salvo se for expressa
mente alterado por instruções de Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional, do Estado-Maior das Forças Armadas, do Ministério das Relações 
Exteriores e dos Ministérios Militares. 

b) a cópia original de uma mensagem criptografada, tal como foi recebida 
pelo operador da recepção, irá para a seção criptográfica do centro de mensa
gens. 

Uma cópia duplicata pode ser feita pelo operador receptor para os arqui
vos da estação receptora ou do centro de mensagens, onde será disposta de 
acordo com as regras todas. 

c) Um criptólogo decifrará a mensagem, tirando somente uma cópia do 
texto claro literal decifrado, que levará a marca de SECRETO e será entregue 
ao destinatário. A versão criptografada será retida nos arquivos do centro de 
mensagem, onde será disposta de acordo com as regras locais. Todas as folhas 
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de rascunho utilizadas na decifração serão incineradas. A seção criptográfica 
não reterá quaisquer cópias do texto claro para seus arquivos, exceto no caso 
previsto no parágrafo 56, g. 

É vedada a aplicação na fórmula da mensagem de quaisquer notas ou 
anotações para indicar os artifícios ou recursos empregados à sua decifração, 
tais como sublinhar palavras-chaves, indicar grupamentos correspondentes às 
extensões de colunas de chave, etc... 

d) Exceto quando autorizado pelas instruções pertinentes a certos siste
mas criptográficos, o destinatário não pode tirar e fazer circular senão um limi
tado número de cópias literais para informação de outros elementos diretamen
te interessados. Estas cópias a carbono serão todas numeradas e levarão a se
guinte anotação; 

"É vedada a tiragem de cópia exata desta mensagem. Somente os extratos 
absolutamente necessários serão tirados e marcados com o timbre secreto. Esta 
cópia será salvaguarda com o maior cuidado e devolvida a sem demora. 
(sic)" 

Todas estas cópias são cuidadosamente verificadas pelo destinatário e destruídas quan

do devolvidas. 

Não há deformação provocada pelas calosidades da conveniência política 
ou embotamento do sentimento de justiça que impeça cada deputado, a esta al
tura, de sofrear ressentimentos pessoais e instruções do alto, se as admitiu algu
ma vez para formular, no íntimo, como tantos publicamente já formulam a se
guinte pergunta; como posso estar certo de que tudo isso, que é exigência da lei 
que rege a matéria foi cumprido? Como posso contentar-me com evasivas e 
respostas sem comprovação antes de arrebatar a um deputado as imunidades 
que, no caso, não usou para a prática de um crime comum, mas para o uso do 
mandato recebido, na tribuna da Câmara perante os seus Pares, como assenti-
mento da Mesa e sem qualquer estranheza nem mesmo, como se viu do nobre 
líder da Maioria? Cabe replicar que não interessa aos deputados senão unica
mente aos adversos ao Governo, esta exigência. Será? Pois seja. Mas é que já 
está feita prova de que não foram obedecidas, pelo Ministério do Exterior as exi
gências da lei. A prova está na cópia do telegrama 295. Pois, se todas essas exi
gências da lei houvessem sido respeitadas pelo Poder Executivo, no caso, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, nunca eu teria cópia parafraseada, codifica
da ou em texto claro e direito, não importa, do telegrama 295. 

Neste caso, o curial, o lógico, ainda que a lei de Salomão não seja a que 
nos rege, seria rasgar ao meio ofício do Procurador Militar para um lado, o 
processo do deputado, para outro lado, o processo do ministro... 



Grandes Momentos do Parlamento Brasileiro 89 

Dir-se-á que, no Itamarati, o culpado é quem forneceu o documento, não 
o ministro, que não cuida dessas coisas. Esta é outra questão. Mas, na Câmara, 
o deputado não tem a culpa, se nem sabe da existência de um documento e este 
lhe vem às mãos, e ele o lê e secretamente ao ministro e este lhe confirma a au
tenticidade, e depois lê em público e o líder do Governo a reconfirma! Do mi
nistro, quando menos, a culpa in eligendo, a culpa na escolha do responsável di
reto. A culpa que se recai sobre os que escolhem prepostos. 

Esta, no mínimo, a culpa do Ministro Macedo Soares. E a do Presidente, 
que o escolheu e o mantém será menor — ou ela aumenta na medida em que, 
crescendo a escala hierárquica, agravam-se as conseqüências da impunidade que 
o superior assegura aos subordinados? 

Nós estamos no país que admite que Fuão Ronchetti seja negocista, trate 
com Perón e seja, por isso considerado um tratante, um biltre. Mas, admitindo 
que um legislador brasileiro trate com Perón o mesmo negócio, e mercê de sua 
influência política, chama a isto um gesto altruístico — e olha, e passa, e o vê 
presidir o Congresso, revistar as tropas, representar o Brasil até no país junto a 
cujo ditador desempenhou tais papéis. 

29. OS CONSELHOS DE MORGENTHAU 

O ministro do Exterior cometeu pelo menos três erros palmares, ao des
respeitar três dos oito conselhos ou máximas que Hans J. Morgenthau, em seu 
excelente estudo Política among Nations, recomenda aos diplomatas para que eles 
vejam renascer a diplomacia... Esses conselhos são: 

"(1) Nunca se coloque em posição da qual não possa recuar sem perder a 
face nem avançar sem graves riscos." 

Meteu-se num emaranhado de compromissos pelos quais se tornou co-
responsável, ou fiador, junto ao Governo argentino, e do qual não pode recuar 
sem perder a face ou avançar seus graves riscos... para o Brasil. 

No plano interno, o ministro violou duas: 

"(2) Nunca permita a um aliado débil, tomar as decisões que lhe interes
sam." 

Ao deixar que o grupo de políticos exaltados, cegos de ódio e de interesse 
os mais mesquinhos embarafustasse na órbita do seu ministério como estrelas 
loucas num sistema planetário calmo e ordenado, permitiu realmente, que um 
aliado, débil, tomasse as decisões que ao ministro, não a ele, competiam. A 
questão, ao que parece, é que ele pensou que a força vem só do número. 

Esqueceu-se de um súbito imponderável: a consciência. 
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(3) A terceira regra violada foi esta: "As forças armadas são o instrumen
to, não o dono, da política externa". 

30. Antecedentes: Rio Branco e Rui Barbosa 

A ambos esses casos, fiz referência em um discurso e num aparte no ple
nário, este último à bela oração do nobre Deputado Coelho de Souza, cujo pro
cesso também foi "solicitado" à Câmara, pela Lei de Segurança. 

O caso de Rio Branco está até hoje sem resposta. Disponha a Comissão 
das fotocópias da publicação, pelo Barão, mandada fazer no Diário Oficial, à 
época, para defender-se pessoalmente e justificar a política que ele sustentava, 
contra a insídia e a intriga internacional e suas,repercussões internas. 

Se o ministro pode, por sua decisão, revelar as cifras em que foram expe
didas e recebidas as comunicações do Itamarati, e esse ministro, por sinal cha
ma-se Rio Branco, por que não pode um deputado ler um telegrama que lhe 
chega às mãos, sobre um assunto de evidente, manifesto, insofismável interesse 
público? 

O caso do telegrama n2 9 é conhecido. Mas nem todos sabem até que 
ponto ele marca a diferença entre a conduta do Brasil de Rio Branco e a do 
Brasil dos Srs. J.C. de Macedo Soares e Juscelino Kubitschek 

No Diário Oficial át 15-11-1908, n2 266 em nota oficial, o Barão do Rio 
Branco escrevia: 

"Nenhum Governo é obrigado a revelar a sua correspondência reservada 
e secreta somente porque, no intuito de o intrigar ou de o desacreditar, alguém 
(no caso, o ex-ministro argentino Zeballos) lhe atribui documentos de pura in
venção, apócrifos ou falsificados. Entretanto, neste caso excepcional, o Gover
no brasileiro resolveu pôr à disposição do público, aqui e no estrangeiro, todos 
os elementos necessários para que o incidente possa ser examinado e julgado. 

"Escrevendo rapidamente as instruções de 17 de junho último e transmi-
tindo-se em cifra ao representante do Brasil em Santiago do Chile, o Ministro 
das Relações Exteriores exprimiu-se com inteira franqueza em documento que, 
devia acreditar, nunca viria à luz da publicidade." 

... "São estes os documentos que vão em seguida": 

... "3) A decáfração exata dos telegramas cifrados n2 2 9 e 19, de 17 e 19 de 
junho de 1908, dirigidos à Legação Brasileira no Chile, acompanhados de algu
mas notas explicativas". 

"4) O confronto, em duas colunas, do telegrama n.2 9 verdadeiro e o n.£ 9 
falsificado". 

"5) A chave com que foram cifrados os telegramas n.^ 9 e 19". 
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"6) O telegrama n.2 9, em cifra, tal como foi cifrado e expedido, e a tradu
ção interlinear de cada grupo de letras, letra por letra, para que possa ser verifi
cada a inteira verdade da decifração acima". 

"As cópias do telegrama cifrado fornecidas pela Estação Central do Telé
grafo Argentino e pelo Telégrafo Chileno conferem com o original respectivo". 

(Em anexo encontrarão V. Ex.aS fotocópia de uma das folhas do Diário 
Oficial citado, contendo os despachos e as cifras do Itamarati, mandadas publi
car pelo Barão do Rio Branco. 

A intriga entre a Argentina e o Brasil, hoje, é do interesse dos peronistas, 
que lá caíram do Poder e aqui, de certo modo, a ele ascenderam ou junto dele 
se refrigeram, à espera da grande desforra. Trata-se de enfraquecer o Brasil de
mocrático e reforçar o símile brasileiro do "justiáalismo". Desfazê-la, enfraque
cer o peronismo no continente americano, mesmo se o atual Governo argenti
no se encolhe, sob fundamentos que não desejo examinar, vale bem um tele
grama secreto. 

Quanto a Rui, aparte que dei ao discurso do nobre Deputado Coelho de 
Souza rememorou o episódio. 

Ao transportá-lo para o plano de um artigo de jornal, com a violência da 
linguagem escandalizaram-se os herdeiros de Edmundo Bittencourt 

(Em anexo, encontrarão V. Ex."s ». i j n • J n/~»u r- —i *. « 
v ' o capitulo de Rui, das Obras Completas , 

vol. XLVI, 1919, tomo I, ao qual ele relata o episódio). 
Eis, em resumo, como o senador Rui Barbosa comunicou à Nação, em 

1919, em conferência pública, em São Paulo, documentos confidenciais do Ita
marati — e o disse, à época, a imprensa: 

"Ao impressionante relato da história da inviolabilidade parlamentar que 
V. Ex.a faz neste momento da tribuna, permita V. Ex." que eu acrescente um 
exemplo brasileiro e bem mais recente. Trata-se, senhor Deputado, de Rui Bar
bosa, não apenas um Senador da República, não da tribuna do Senado, mas 
numa conferência pronunciada em São Paulo, no dia 4 de abril de 1919, na 
qualidade unicamente de candidato à Presidência da República, publicada no 
Volume XLVI, Tomo I, Campanha Presidencial, agora trazido a público pelo 
Ministério da Educação e Cultura, portanto, publicação oficial. Nessa conferên
cia, senhor Deputado, Rui Barbosa, em expressões cuja veemência, cuja violên
cia jamais teriam sido excedidas neste País e que me escuso de ler para não to
mar o tempo de V. Ex.a, refere-se ao que ele considerava a política germanófila 
do Ministério das Relações Exteriores no seu tempo, e declara o seguinte: "É 
então que traz a público — diz ele — "certos documentos, até agora inéditos, da 
nossa diplomacia" (pois assim) "lograremos derramar sobre esse episódio inte
ressante alguma claridade". Lê então o telegrama confidencial n.2 39, dirigido 
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pelo Itamarati ao Ministro do Brasil em Paris. Lê a resposta, do mesmo núme
ro, do Ministro do Exterior. Lê o telegrama n.2 42, também confidencial e ci
frado, transmitido pelo Ministro do Exterior, ao mesmo Embaixador. É aberto 
inquérito no Itamarati, não para apurar a origem do telegrama, mas para apurar 
aquilo que o telegrama dizia, afirma Rui que foi ainda aberto "inquérito suple
mentar". E então lê ainda o telegrama 49, com todas as indicações: "SSS Rio de 
Janeiro 53 51 10 ou (horas) 15 V. - Malte - Ministre Brésil - Paris - 49". "Esse 
telegrama ora expedido...". A seguir, lê o telegrama 52, também com todas as 
indicações: "SSS - Rio - 48.2.012 - 14 horas - 2 VMTE CTC 11 W". E aí o 
Ministro sugere inquérito suplementar reservado. Eis o comentário de Rui: 
"Por que reservadamente — perguntava ele ao povo de São Paulo — num assun
to que impacientava a opinião, e de que, portanto, ela não podia deixar de to
mar conhecimento de tudo?" (página 196 da publicação oficial a que faço referên
cia). A seguir, para concluir, Sr. Deputado, sobre garantias dadas pelo Itamarati 
aos representantes alemães, com os quais o Governo brasileiro acabava de 
romper relações, por imposição da consciência nacional, comandada pelo 
mesmo Rui Barbosa, lê ele o telegrama 55, também com as indicações todas 
de sua origem cifrada: "SSS - Rio - 635 - 266 - 20 1 hora e 55 minutos - V. 
MLT - Ministre Brésil - Paris - 55 - CONFIDENCIAL". E a seguir, asse
gura ele, em conclusão: "Esse guinchinho telegráfico era o derradeiro canto 
do cisne de Lohengrin". 

Ora, Sr. Deputado, percorri os jornais da época. O Jornal do Comerão, 
nos a-pedidos, publicou longos artigos contra as opiniões do Senador Rui 
Barbosa, mas ninguém se lembrou de contestar-lhe, não o direito, mas o de
ver de levar ao conhecimento do povo aquilo que ele considerava um crime 
praticado pelo Itamarati. O único comentário que encontrei foi um suelto 
do Correio da Manhã, de 12 de abril, que diz: "O Ministro do Exterior nem 
abriu nem abrirá inquérito para a descoberta do funcionário que forneceu 
ao Senador Rui Barbosa os documentos diplomáticos desconhecidos do pú
blico e lidos por ele na sua conferência em São Paulo". No mesmo tópico 
afirma que nem adiantaria abrir inquérito, pois no inquérito das carabinas, 
aberto para apurar responsabilidade, nada se apurou. Peço, Sr. Deputado, 
perdão pela interrupção ao seu brilhante discurso, mas gostaria, sinceramen
te, que nele se inserisse o depoimento do morto mais vivo do Brasil, que é 
Rui Barbosa ao qual neste momento, gostosa e gloriosamente, se associa à 
União Democrática Nacional, vítima agora daquilo que nem sequer se ousou 
fazer contra Rui Barbosa". 

E pois que se de Rui falamos, ouçamos ainda uma vez o que ele disse aos 
que, como nós, devem à Nação a verdade. 
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"As oposições brasileiras, portanto, não vendem, nem podem vender bu
las falsas ao estrangeiro, acerca do Brasil. Em mentindo, não iludirão a vigilân
cia desse Tribunal permanente. 

Em falando verdade, por muito acerba, cruel e desabada que seja ela, na 
substância ou na expressão, bem fora de rebaixar a nossa nacionalidade, não 
servirá senão para honrar no conceito das outras, mostrando-lhes que a socie
dade brasileira, a opinião brasileira, a consciência brasileira não morreram, e 
reagem, ao menos intelectual e moralmente, contra os cancros da nossa políti
ca, da nossa administração e do nosso Governo." 

"... Quanto mais robusta uma nacionalidade, mais largos os seus costumes 
no exercício desse direito. E um dos sintomas, por onde melhor se revela, em 
qualquer, comunidade, a sua boa saúde moraL As que não suportam com sere
nidade a discussão dois escândalos públicos, e não reconhecem o civismo do, 
que, para os desmascarar se afrontam com o poder o dinheiro, a soberba dos 
grandes, ainda bem longe se acham dessa autonomia, em que se lhe embala a 
vaidade" ("A imprensa e o dever da verdade", Simões, ed., 1957, 85-87). 

Bem fraca, na verdade, anda a Nação que precisar de remendos para se 
fingir de inteira, que arranhar a legalidade para mostrar que o seu sangue ainda 
não está coagulado, a pobre Nação que ora alui, ora se dilui, ora parece apru
mar-se e logo bambeia, e ao simples exercício do elementar dever do parlamen
tar, que é trazer ao povo a verdade que o Presidente lhe nega, toda se arrepia — 
porque lhe dão choques elétricos, porque lhe impõem excitantes, porque já 
aprende a reagir, sobressaltada, ao sobreaviso constante nos quartéis da Vila, ao 
toque da cometa e ao rugir do tanque, como ao reflexo condicionado desenca
deado pela sineta começava a salivar, à espera da reação, o pobre cão de labora
tório de que Pavlov se utilizou e que Hider e Stalin elevaram a uma desagrega
ção da resistência moral dos povos que mais oprimiam quanto mais os exalta
vam em discursos de l 2 de maio e mais desprezavam quanto mais, cortejando-
os, ao mesmo tempo que anestesiando-os, deles foram, ao mesmo tempo, ins
trumento da democracia fementida e escravo da produção para a tirania. 

O CRIME POLÍTICO 
31. D O SACRILÉGIO À SEGURANÇA D O ESTADO 

Não adiantaria discutirmos aspectos processuais deste caso se não nos 
entendêssemos, antes de tudo, sobre dois pontos essenciais. 

1. Um ato contrário ao Direito não gera um direito nem mesmo com a 
onipotência da lei. 
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2. A decisão que pretende arrancar à Comissão é declaradamente uma de
cisão política. 

Voltaremos sobre o segundo ponto. O primeiro foi formulado por Du-
guit, no seu Traité de Direito Constitutionnel, 2a I voL, § 19, p. 156 e segs.). 

D o caráter político desse pseudocrime e, ainda mais, desse arbitrário pro
cesso, não há quem duvide. 

Como sabe a Comissão, foi Carrara que, no seu Programa di diritti criminale 
(Lucca, 1874), sistematizou a teoria do crime político, depois analisada por Sig-
hele, Proal e tantos outros. Mas Carrara, mesmo no que foi ultrapassado, é ain
da a fonte de um sistema de caracterização do crime político. Este, nas demo
cracias, admite o processo por crime de intenção. Carrara dividiu a evolução do 
conceito do crime político em três períodos históricos. É somente no terceiro 
que ele se converte em atentado contra a segurança exterior e interna do Esta
do. A sua correlação com o direito público universal, salientava o grande jurista 
italiano, somente poderia ser considerada do ponto de vista histórico. 

A formação, a mentalidade, os costumes nacionais e regionais primam so
bre os paralelos históricos, que assumem apenas um valor de referência ou rela
ção. 

Com a ditadura, a partir de 1937, voltou o Brasil ao primeiro período, por 
assim dizer, pré-histórico, do delito político. Assim como era crime à Pátria 
"decapitar uma estátua de Augusto", na Roma antiga, foi crime, passível de pe
nas no Tribunal de Segurança Nacional, zombar de moeda de tostão que levava 
a efígie do ditador. O crime político, então como na Antigüidade, converteu-se 
em sinônimo de sacrilégio, na antiga acepção que confundia Deus e César. 

A reação à confusão entre poder legítimo do governante e o que, nesse 
poder, possa haver de divino, não teve até hoje intérprete mais autorizado do 
que Santo Tomás de Aquino. Para o Doutor Angélico, sendo a sedição pecado 
mortal, "resistir uma autoridade injusta não é sedição". 

Se este é o pensamento católico, o protestante nesse passo não difere. 
Pois de Martim Lutero é o conceito: "as faltas da autoridade escusam a revolta; 
porque há um contrato entre o príncipe e os súditos, do qual deriva o direito 
que tem o novo de resistir à opressão". 

Esses conceitos, especialmente o primeiro, balizam uma série de conclu
sões que precisaremos extrair das lições que fluem deste desgraçado episódio. 

O fato de um delito ser político não significa que o seu julgamento seja 
arbitrário, segundo a conveniência de maiorias ocasionais ou por interesses ca
prichosos dos que vão decidir. Certo há que levar em conta — e com que aten
ção! — o ambiente, as reações, as conseqüências que uma decisão sobre o crime 
político possa arrastar. Neste sentido, é pasmosa a inconsciência, ou melhor, o 
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erro de cálculo do Poder Executivo. O Sr. Juscelino Kubitschek prefere que o 
país seja traumatizado, que o Legislativo se desmoralize, contanto que ele possa 
tirar da Câmara o líder da UDN. Não pensou nas conseqüências, ou não fize
ram pensar os seus maus conselheiros. Pois, afinal, perder um mandato, ir para 
a prisão não é tão grave quanto dar ao povo a certeza de que o governo perdeu 
a sua legitimidade — ao impor a sua tirania com lei ou sem lei; e que, portanto, 
de presidente eleito convertido em tirano eleito, acaba por ser meramente um 
usurpador e, como tal, a justificar toda resistência que o povo lhe oponha. 

A não ser que seja uma provocação para levar o povo ao desespero, este 
processo é uma estupidez que abala os fundamentos do regime. 

32. CARACTERÍSTICAS D O CRIME POLÍTICO 

Dizia que o crime, por ser político, não comporta, por isso, decisão arbi
trária, antijurídica. A escola italiana foi precisa. Barsanti deixou claro que, para 
caracterizar o crime político, fazem-se necessários "os elementos característicos 
de todo delito", a saber 

"a) um ato exterior de execução; 

6) um ato voluntário de intenção; e 

Í) um ato de lesão." 

O ato exterior de execução não existe. O deputado, falando, da tribuna da 
Câmara, não pratica crime algum que o possa levar aos tribunais. Do ponto de 
vista jurídico, pois, o ato é inexistente. 

O ato voluntário de intenção — o dolo a que se refere a lei, não está pro
vado nem haverá quem o possa provar. 

Menciona o relator, e tem sido pitorescamente explorado pelo líder da 
Maioria, a circunstância de haver o Ministro do Exterior oficiado ao deputado 
comunicando-lhe que não podia mandar-lhe o texto dos telegramas pedidos 
porque eram secretos e podiam, com sua divulgação, prejudicar as comunicaçõ
es sigilosas do ItamaratL 

Se coubesse um processo contra o deputado por desacato a uma ordem 
do Ministro do Exterior, compreende-se a alegação. Ainda assim caberia estra
nhar que o critério de sigilo para ministro varie conforme o segredo possa 
aproveitar ao Sr. João Goulart ou à Câmara e ao povo que ela representa, pois 
o ministro mandou em ofício secreto ao líder da UDN, que não o mencionou 
por respeito ao sigilo. Logo depois o líder da Maioria leu o ofício secreto, da 
tribuna; agora, com segredo e tudo, empurrou-o no seu parecer o relator nesta 
Comissão. 



96 Carlos Lacerda 

Mas, trata-se de processar o deputado porque um código foi violado com 
a leitura de um dos telegramas secretos que dão cobertura ao crime imputado 
ao Vice-Presidente da República. 

Neste caso, onde a intenção de cometer o crime? No fato de violar um 
código, lendo da tribuna um telegrama? 

Ora, e este ponto é decisivo. O Código já estaria violado a partir do mo
mento em que o telegrama chegou às mãos do deputado e foi lido da tribuna 
da Câmara, em sessão secreta, na presença do Ministro do Exterior e de nume
rosos deputados. 

Se o fato pudesse constituir crime, teria o Ministro do Exterior o dever de 
fazer a advertência imediatamente salientando a gravidade da revelação. Deve
ria indagar do deputado como obteve o telegrama. E teria, sobretudo, o dever 
de abrir imediato inquérito no Itamarati para saber como fora violado o segre
do do código. 

A simples comparação (Diário do Congresso, de 10 maio de 1957, p. 2743) 
da data, mostra que ele nada fez. A sessão secreta foi no dia 15 de fevereiro de 
1957. Nesse dia o Ministro do Exterior não manifestou maior estranheza pela 
existência do telegrama nas mãos do deputado. E estava aqui com um bando 
de assessores, entre os quais talvez algum suspeito a arrolar no inquérito — por 
que não?... 

A sessão pública em que o telegrama 295 foi lido, realizou-se no dia 27 de 
março de 1957. 

Entre uma e outra medearam, pois, 41 dias. 

Que dia mandou abrir inquérito administrativo? No dia 5 de abril de 
1957. 

O líder da Maioria, a Mesa da Câmara, o Ministro do Exterior, o Gover
no e seus representantes políticos na Câmara, portanto, nenhuma providência 
tomaram para: 

a) indagar, desde logo, se o deputado podia dizer como obtivera o telegra
ma; 

b) apurar como fora violado o código secreto; 

c) responsabilizar o autor ou os autores do crime no Itamarati; 

d) substituir o código violado. 

Era secreta a sessão da Câmara? Neste caso, todos os documentos secre
tos poderiam ser-lhe exibidos em tais circunstâncias — e, sabemos que, quando 
isto acontece, é apenas em paráfrase. Salvo num caso, que se saiba: a exibição 
de documentos secretos do Conselho de Segurança Nacional, sobre a política 
de minérios radiativos do Brasil em suas relações com os Estados Unidos. Es-



Grandes Momentos do Parlamento Brasileiro 97 

ses documentos foram lidos da tribuna da Câmara pelo Deputado Renato Ar
cher. S. Exa esclareceu que o Presidente Kubitschek havia desclassificado o se
gredo. Tal como o relator, agora, informou que o Ministro J. C. de Macedo 
Soares também havia desclassificado o seu ofício. 

Pois ainda uma vez se demonstra que, neste governo, secreto é todo o 
documento que possa comprovar os erros e os crimes de algum membro do 
Governo e público aquele que possa confundir a opinião pública sobre a honra 
do General Juarez Távora. 

Resumindo este ponto, diremos: não se caracterizou o ato voluntário de 
intenção, na leitura em sessão pública, porque ao ler o mesmo documento em 
sessão secreta já o deputado havia deixado claro, e na presença do ministro, 
que o código — se código havia — estava furado, que o telegrama — se há nisto 
alguma coisa errada — estava em suas mãos. Já não era tão secreto assim, se 326 
pessoas o conheciam ou podiam conhecê-lo, nesta Casa. Sabemos que não há 
traidores da Pátria na Câmara. Mas também sabemos que, se o ministro não 
julga que o código foi furado quando um deputado possui um telegrama que 
fora recebido nesse código, não há de convencer-nos de que existiu intenção de 
praticar o crime, que de repente lhe pareceu horrendo, quando em nada lhe 
afetou a sensibilidade e a inteligência, ao ouvir a leitura, de corpo presente, no 
plenário da Câmara. 

Na verdade, Sr. Presidente, o inquérito administrativo foi aberto depois 
da sessão pública. Quer dizer, depois que o ministro soube que o código fora 
violado e o telegrama saíra das pastas do Itamarau? Não. Isto ele sabia desde a 
sessão secreta. 

Então, que foi que o levou a colaborar na indecente manobra deste pro
cesso? Foi o fato de haver chegado ao conhecimento do povo o telegrama que 
ele queria esconder. Foi o fato de não poder o Governo continuar a dizer que 
ignora que o Ministro do Exterior enganou a Nação, para dar cobertura ao 
Vice-Presidente da República. 

Para proteger um crime foi necessário praticar outro. E a prática desse, 
pelo Ministro, levou o Governo a inventar que deputado é criminoso. Senhor 
Presidente, há quem queira me entregar à Justiça para não ter de entregar o 
Vice-Presidente João Goulart. 

Em matéria de indícios, de meias confissões, de circunstâncias compro
metedoras, há muito mais para iniciar o processo do Vice-Presidente Goulart 
do que para conceder a licença, para este processo, contra o líder da UDN. 

Mas é que já não estamos caminhando no regime legal O regime descam
ba para a ilegalidade, com tais imposições políticas. A razão de Estado, que se 
confunde com as razões do Governo, vai matar o regime. Todo regime que as-
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senta na corrupção acaba por violar o Direito. A vigência da regra jurídica é in
compatível com o florescimento da corrupção. Por isso, trata-se o Direito a 
ponta-pés, para melhor ver e aclamar a marcha triunfante dos que promovem o 
apodrecimento do regime. 

Resta, ainda, examinar a terceira condição para caracterizar o crime políti
co: o ato de lesão. 

Lesão pode ter havido, e grave, aos interesses do Brasil, se o código foi 
violado, se o telegrama foi retirado dos arquivos do Itamarati. Neste caso, pro
cure-se o criminoso. Pois eu o que fiz foi, comunicar à Nação que um telegrama 
secreto do Itamarati já estava fora do Itamarati. Eu o que fiz foi mostrar que 
não há segredo nos papéis secretos do Itamarati. Então, quem é o responsável 
pela violação dos segredos do Itamarati? Sou eu ou é o Ministro do Exterior? 
Sou eu ou é o Presidente da República? 

Duvido que tenha havido a lesão grave a que se refere o Governo, Sr. 
Presidente, e que ingenuamente, como um eco gentil, aqui vem dar na voz do 
sincero autor de Por que sou Germanófilo, pequena apologia do nazismo. Mas, se 
houve, não fui eu quem revelou o código, por provar que ele estava furado — se 
é que isso é verdade. Não fui eu que tirei telegrama algum do Itamarati — nem o 
próprio Procurador Militar se atreve a tanto, não a roubar, mas a dizer que um 
de nós roubou o telegrama. 

Onde, pois, o ato de lesão por mim praticado, que possa completar a ca
racterização do crime, e, no caso do crime político? 

Leio nos jornais que se pretende, como recurso extremo, lançar mão do 
dispositivo penal que pune violação de correspondência. Isso seria francamente 
uma palhaçada. Desde quando os papéis de um embaixador a um ministro, so
bre a matéria de interesse público, se chamam correspondência privada? Po
dem os funcionários corresponder-se por meio do código secreto do Itamarati? 
A lei pune esse pretenso hábito de escrever "bilkts dou>? em código secreto, Sr. 
Presidente. Se o fato de não ser eu o destinatário do telegrama, nem o seu sig
natário, me proíbe de lê-lo para conhecimento dos deputados, creio que temos, 
já agora, boa companhia; o Sr. Vieira de Melo leu da tribuna um ofício secreto 
do Ministro do Exterior ao líder da UDN endereçado ao l 2 Secretário da Câ
mara, para me ser, e só a mim, mostrado. E o relator, nesta Comissão, repetiu a 
indiscrição... Se isto é violação de correspondência, creio que desde já devemos 
manifestar a nossa solidariedade aos nobres Deputados Vieira de Melo e Mar
tins Rodrigues. A despeito de haver sido o Sr. Vieira de Melo, sem qualquer de
claração de mudança de suas opiniões, Secretário-Geral de uma sociedade fe
chada pelo Ministério da Justiça como contrário à segurança nacional — a socie
dade comunista Liga de Emancipação Nacional; e apesar das convicções filona-
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zistas do Sr. Martins Rodrigues, que cessaram com a ascensão das armas alia
das, mas até hoje conservadas em sigilo maior do que o código do Itamarati, 
nós não temos a mínima dúvida em passar por cima das divergências profundas 
que nos separam dessas ideologias, para declarar que não admitiremos que eles 
sejam, neste caso, processados por violação do sigilo da correspondência. Ter
minemos com o exame do ato de lesão. O telegrama 295 afeta a segurança na
cional? Não. Ele fala de pinho, de João Goulart, de inquérito na Argentina. En
tão, por que se pede para processar-me por haver atingido a segurança nacio
nal? Por causa do código em que estava o telegrama. 

Então, o mínimo a exigir é que provem a alegação! 

V. Exas, se assim lhes permitir a consciência, podem dispensar essa prova. 
Mas o que ninguém pode é dizer que, não sabendo, alguém pode ter praticado um 
crime político... Existe, sim, repitamos, o ofício do Ministro. Mas, eu não revelei o 
telegrama na sessão pública. Na sessão pública, eu reli; como bem disse o líder da 
Maioria em seu aparte, eu "repisei". Na leitura da sessão secreta ficou claro que o 
ministro do Exterior compreendera, soubera, ficara certo de que o seu segredo não 
valia nada, estava queimado como queimado está o próprio Ministro. 

Mas o que não sabia, Sr. Presidente, é que as sujeiras dos grandes somente 
são secretas para os pequenos. Não sabia que, no Brasil, só o povo não pode saber 
do que nós sabemos sobre as relações entre o ditador Perón e alguns brasileiros. 

O crime político, único que se admite, como base para o pedido do Poder 
Executivo a esta Câmara — através do seu agente, que é o Procurador Militar — 
não existe, portanto. 

Então, como pode existir o castigo? Como pode ser dada licença para um 
processo que vai girar em torno de um crime inexistente? 

33. MAIORIA E TIRANIA 

Montesquieu deixou firmado este principio, que o bom-senso consagrou: 
"todo castigo cuja necessidade não seja absoluta, vem a ser tirânico". 

O que espanta e repugna, nesse pedido que agita a Câmara e lança, sobre 
todo o povo, o desassossego e a revolta é a sua desnecessidade. Pelo menos a 
desnecessidade aparente, pois havemos de ver a razão profunda de tudo isso. 

O reformador do direito penal, muitos, o seu fundador, Beccaria, acen
tuou que "todo ato de autoridade, exercido por um homem sobre outro, desde 
que não seja absolutamente necessário, é tirânico". 

Se é tirânico o ato de um homem, que se dirá do de uma Comissão? O 
número não tira, antes acrescenta responsabilidade a cada qual, nesta emergên
cia. Ser maioria é ser mais, não menos responsável pelas conseqüências dos 
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atos que, tomados majoritariamente, tornam-se irremediáveis. Recordemos 
neste passo Voltaire: "Um déspota tem sempre alguns bons momentos; uma 
assembléia de déspotas não os tem nunca". 

Bem sei que se pode invocar a disciplina política, a razão de partido, filha 
putativa da razão de Estado. Mas conseqüências na ordem moral e na jurídica, 
no livre e harmônico funcionamento dos poderes, na ordem econômica — pois 
por trás de tudo isso marcham, na sombra, forças econômicas de irrecusável in
fluência, prontas a tirar de tais episódios as conseqüências que os levam a fo
mentá-los, — tais conseqüências, não serão por elas responsáveis o PSD, o PTB 
e outras siglas. São responsáveis os homens que nesta Comissão, pelo seu voto, 
vão dizer ao plenário se é ou não jurídica a decisão que se procura impor à 
Maioria. 

Curioso: quando digo Maioria penso em uma força poderosa, capaz de 
enfrentar coações, de vencer imposições, de não temer. Mas parece que, ao 
contrário, Maioria é sinônimo de fraqueza, de condescendência com as imposi
ções vindas de fora, as do Banco do Brasil, as de uns poucos intrigantes que fa
lam em nome do Exército porque alguns chefes do Exército têm a fraqueza de 
lhes apertar a mão... Maioria, ao que parece, quer dizer apenas número. E o nú
mero não absolve a unidade. 

O castigo que me querem impor não somente é desnecessário como é in
justo. Mas a conseqüência desse castigo é que mais nos preocupa. Pois, a partir 
do momento em que o Sr. Kubitschek haja conseguido que a maioria que lhe 
obedeça na Câmara, rasgue o art 44 da Constituição, o Poder Legislativo não 
será mais um poder, mas um serralho. E o Presidente da República estará 
transformado num usurpador, pela destruição do equilíbrio dos poderes, graças 
a capitulação naqueles que, dentro de um deles, se submetem aos interesses e 
caprichos tirânicos do outro. 

É verdade, Sr. Presidente, que estou examinando o crime político segun
do a doutrina liberal. Esta se resume, afinal, no conceito de Montesquieu: 

"Para que não se possa abusar do poder é preciso que o poder contenha 
o poder". 

34. A DOUTRINA TOTALITÁRIA E A ORDEM CRISTÃ 

Mas, ao que parece, o que aqui se pretende é impor, a um Estado que 
pretende democratizar-se, uma concepção autoritária do delito político. 

Para a teoria autoritária do crime político, salienta Mac Iver, isto é, para 
os antidemocráticos, "a dúvida é um delito e a apresentação de qualquer pro
blema é uma traição" (Mac Iver, Elmostruo delEstado, trad. esp. México, 1942). 
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Duvidei da palavra do Ministro do Exterior. Apresentei à consideração da 
Nação um problema: o de saber se o Governo está ou não acobertando os cri
mes que digo praticados pelo Vice-Presidente desse mesmo governo. Logo, se
gundo a concepção autoritária do crime político, pratiquei um delito. 

Entra o Brasil, então, na atmosfera que permitiu ao jurista Rogio, minis
tro do fascismo, cujo código serviu de modelo ao brasileiro em vigor, embora 
escoimado de certos exageros — acentuar que o Governo é todo o poder do 
Estado, em suas funções gerais; e que os outros poderes, o Parlamento e a Jus
tiça, ocupam posição secundária e têm a seu cargo, exclusivamente, uma facul
dade especial determinada. O Parlamento - proclamou o grande jurista do fas
cismo — "é um mero registro de leis" e a Justiça — acrescentou Andreotti, cori-
feu fascista, é mera redatora de sentenças". (M Ruiz Funez, cit 187). 

Assim, comenta Ruiz Funez, para esses doutrinadores de uma concepção 
totalitária em que a Nação está acima do povo e que, portanto, é a própria ne
gação da democracia. "O legislador, ao cominar uma pena contra aquele que, 
por qualquer conduta ou sob qualquer forma, ataca o Estado, não se alicerça na 
vontade múltipla do povo e sim sobre a vontade unitária da Nação, da qual o 
Estado é síntese e expressão única. Novos delitos se engendram conforme ga
nha vigor o princípio de autoridade com base na hierarquia e na razão do refor
ço do Poder Executivo". (Funez, 188). 

A concepção totalitária do Estado, como vemos, em sua versão moderna, 
não exclui a existência do Legislativo e do Judiciário. Apenas, castra ambos es
ses poderes, torna-os estéreis, unicamente próprios às funções ancilares de 
"lhamas" ou jegues transportadores da vontade da Nação, que se encarna no 
Poder Executivo bem armado de tanques e de juristas de aluguel, desses que 
estão sempre à mão para todo serviço. 

Para a filosofia nazista do direito, "a punibilidade de um ato não deriva 
somente do mandato de uma norma jurídica anterior. Além do que a lei declare 
objeto de sanção, pode ser punível, segundo o sentimento sadio do povo, mes
mo no caso de uma lacuna do direito, bastando merecer castigo segundo essa 
avaliação sentimental". 

As leis, nessa concepção, não visam apenas ao futuro, fazem-se também 
para aplicar-se ao passado. Como se presume toda lei procedida por um man
dato do sentimento (consenso) popular, não importa que o fato punível seja 
anterior à sanção. Assim, por exemplo, o sangrento expurgo de 30 de junho de 
1934, de Hider contra altos dignitários do partido nazista e do governo, foi de
terminado por lei, a 3 de julho seguinte... (Apud Funez, cit p. 200). 

Quanto ao sistema soviético, comecemos por recordar que Lenine firmou 
um princípio que, agora, se vê aplicado em vários casos — inclusive ao presente 
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— no Brasil Refiro-me ao princípio segundo o qual a lei não é apenas uma me
dida política. É, por si mesma, política. O direito não existe senão como regra, 
nunca como norma. 

A partir do princípio de que "as formas legais e constitucionais são pro
duto necessário das condições materiais da vida", princípio essencial à com
preensão de Marx, que o enunciou (Deustch-Fran^is^schejahbücher), temos aberto 
o caminho para a estrita, a servil subordinação do Direito aos interesses mo
mentâneos e mesmo aos mais espúrios, da Política. 

A aplicação de tais concepções à ordem jurídica vigente na Rússia é bem 
conhecida. Mas, curioso, nem sempre se extrai desses fatos a necessária lição 
para o caso brasileiro. 

O vínculo do totalitarismo não se desfaz pela contradição aparente entre 
direita e esquerda, entre naxismo e fascismo, de um lado e comunismo e popu-
lismo (de "democracia popular") de outro. Eles se acomodam no justicialismo 
peronista ou nessa aliança que levou o atual governo ao poder. A desenvoltura 
de tais alianças decorre, precisamente, do desprezo que tais forças nutrem pela 
Democracia. Para elas, o regime democrático é apenas um meio de se desen
volverem e um instrumento para galgarem o poder por meio de crescente falsi
ficação da democracia até a sua fatal destruição. 

Entre muitos exemplos, vale anotar ao menos um: A 15-8-1939, o Minis
tro do Exterior do Reich nazista, von Ribbentrop, mandava, em documento se
creto e urgente, ao embaixador alemão em Moscou, Schulenburg, instruções 
que incluíam estas: 

"5. O Governo do Reich e o Soviético devem, à base de toda a sua expe
riência, contar como certo que as democracias capitalistas do Ocidente são as 
impiedosas inimigas da Alemanha Nacional-Socialista e da URSS. Hoje, nova
mente, elas tentam, por meio de aliança militar, conduzir a URSS à guerra con
tra a Alemanha. 

(...) E do interesse premente de ambos os países evitar, para sempre, a 
destruição da Alemanha e da URSS, que só aproveitaria às democracias ociden
tais". 

A base de tais informações celebraram, nazistas e comunistas, o pacto 
teuto-soviético, bem conhecido, que permitiu a invasão da Polônia e o começo 
da 2- Guerra Mundial. 

Na noite de 23 para 24 de agosto de 1939, Ribbentrop, Stalin e Molotov 
conversaram no Kremlin. Segundo o compte-rendu do embaixador alemão ao go
verno de Berlim, a certa altura falaram no Pacto Anti-Comintern, celebrado, 
pelas nações do Eixo. Conta o embaixador alemão: 
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"O Ministro Ribbentrop observou (aos dois russos) que o Pacto era fun
damentalmente dirigido, não contra a União Soviética e sim contra as Demo
cracias ocidentais. 

(...) Her Stálin acrescentou que o Pacto Anti-Comintern, realmente, só 
havia assustado os grandes negociantes da City, de Londres e os lojistas in
gleses. 

(...) Ribbentrop contou, então, a Stálin, a grande piada de Berlim. Diz-se 
em Berlim, contou ele: "Stálin ainda aderirá ao Pacto Anti-Comintern". 

Esses e muitos outros documentos, Sr. Presidente, aliás, também to
dos marcados pelo segredo secretíssimo, foram afinal divulgados, depois da que
da de Hitler, pelos governos aliados (Na%j-Soviet Relatiofis, 1939-1941, etc. by 
Raymond J. Soutag & James S. Beddie. The Department of State, 1948, 
págs. 50 e 72). 

O que eles "demonstram não é apenas a possibilidade de se entenderem 
os inimigos da democracia. É, principalmente, como provaram os aconteci
mentos ulteriores, a invasão dá Rússia, os acordos de Yalta e Potsdam, a versa
tilidade que totalitários possuem para se adaptar a todas as situações e utilizar 
quaisquer alianças. Porque são maquiavélicas, Sr. Presidente, como hoje preten
de o Governo que a maioria seja, juntando no mesmo propósito forças ideolo
gicamente inconciliáveis. Para que? 

Para destruir, em nosso mandato, a confiança do povo na democracia, 
degradando-a até a abominação, arrastando-a ao desprezo geral. 

No Brasil, a ordem jurídica entrou em processo de perversão de suas fon
tes cristãs e, pela via política e a econômica, de sua transformação numa ordem 
totalitária. Não importam as diferenças de forma, no momento. Nem os jura
mentos, nem as intenções, que muitas são diferentes desse resultado, bem o sa
bemos. O formalismo jurídico atendido, neste como em outros casos, não é 
mais o defensável e justo, aquele que visa a preservar, na exatidão da forma, na 
perfeição do rito, a essência do direito que ela contém, e nele se realiza. 

O formalismo que se despedaça, com um atentado como esse de que se 
faz instrumento, precisamente, a Comissão de Constituição e Justiça, é aquele 
alterado e pervertido, a que aludiu Pio XII, na Mensagem de Natal, em 1942, 
ao falar da restauração da ordem jurídica num terreno cristão: 

"O senso jurídico de hoje é freqüentemente alterado e pervertido pela 
profissão e pela prática de um positivismo e de um utilitarismo jungidos e en-
feudados, a certos grupos, partidos e movimentos, cujos prorgramas traçam e 
prescrevem de antemão as suas vias à legislação e à jurisprudência." 

A ordem, é preciso restaurá-la e mantê-la, melhor se diria, animá-la, pois a 
ordem não é estacionaria. Mas a ordem de que fala o Governo do Sr. Kubits-
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chek é diversa, é até oposta à ordem que nós desejamos. A ordem a que tende
mos, a ordem que pregamos, é aquela que vence a desordem, não pelo arbítrio 
e a confusão entre o Direito e a Política, entre o planejamento econômico e o 
dirigismo estatal, entre a livre empresa e o livre saque à economia popular. A 
ordem capaz de se impor à desordem é aquela que, na citada alocução, o Papa 
distinguia da ordem falsa, porque não deve ser "nem forçada nem fictícia, tal 
como a escuridão que, juntamente com o desalento e o medo que ela engendra, 
só pode ser espancada pela luz e não pelos reflexos dos fogos fátuos", Pio XII. 
Mensagem radiofônica Con Sempre, 24-12-42, in Mareei Clément, Ueconomie so-
caiis selon Pie XII, Does. Pontificaux, Nonv. Ed. Latines. Paris 1953, p. 520. 

O PARECER ANTIDEMOCRÁTICO 
35. O OFÍCIO D O PROCURADOR 

A lei é clara — e nem o Sr. Martins Rodrigues ousa negar que ela diga o 
que diz: "os deputados e senadores são invioláveis no exercício do mandato, 
por suas opiniões, palavras e votos". (Art. 44 da Constituição Brasileira de 
1946). 

Sr. Presidente, sou muito cauteloso em me aventurar a expor teses jurídi
cas, ainda mais diante de alguns eminentes juristas e competentes advogados. 
Mas se o nobre relator pode torcer o Direito e acomodá-lo ao interesse político 
do Governo, a custa do meu mandato, hão de tolerar os juristas que um leigo 
relembre que não se pode ignorar e não deve esquecer. 

É hora, portanto, de analisar o parecer do abalizado Relator, Sr. Deputa
do Martins Rodrigues. 

Começa o seu relatório pela transcrição do ofício do Procurador-Geral da 
Justiça Militar, órgão "do Ministério Público". 

Tomemos os termos deste ofício. 

Diz o Procurador Militar que recebeu comunicação do Ministro do Exte
rior segundo o qual o Deputado Carlos Lacerda, a 27 de março, em discurso 
que proferiu na Câmara, "inseriu e leu um telegrama secreto, n2 295, pertencen
te ao arquivo daquele Ministério". 

Evidentemente, se li, inseri. Pode-se, pelo regimento, inserir sem ler, mas 
ler sem inserir, seria novidade. 

Temos que esse telegrama "pertence ao arquivo do Ministério". O tele
grama, sim. A cópia, não. Naturalmente o que ele quis dizer é que o teor do te
legrama é igual ao original que se encontra no Ministério. Também é igual, com 
certeza, ao que se encontra no arquivo da companhia de radiocomunicações 



Grandes Momentos do Parlamento Brasileiro 105 

através da qual foi passado de Buenos Aires. Segue-se, portanto, desde logo, 
que o Ministério não é o único a possuir o texto do telegrama 295. 

O discurso, diz o Procurador, foi publicado no Diário do Congtsso. Mas 
isso não diz nada ao seu faro jurídico. Não percebe que a Mesa publicou o dis
curso, portanto visou a divulgação do telegrama. E fez bem em visá-lo. Sr. Pre
sidente, porque me parece que não podia proibir a sua divulgação. Poderia sim, 
proibir que um documento secreto ENDEREÇADO A CÂMARA, e posto 
sob a sua guarda, fosse lido da tribuna e publicado no Diário do Congresso. Mas 
não pode impedir que um deputado leia documento considerado secreto, por
que a tanto não está autorizado pelo Regimento, a meu ver. Poderia, sim, impe
dir que o oficio Secreto do Ministro do Exterior, endereçado ao l 2 Secretário 
da Câmara, fosse lido da tribuna pelo Sr. Vieira de Melo. Trata-se de corres
pondência secreta sob a guarda da Mesa da Câmara e o Ministro não podia au
torizar a sua divulgação sem se entender, por outro ofício, com o Presidente da 
Câmara. Não somente não o fez, como o Sr. Martins Rodrigues incluiu o ofício 
no seu parecer. 

O Procurador diz, no ofício, ainda, que o deputado "não explicou como 
nem de quem obteve o texto do telegrama". Não expliquei e não explicarei, 
Sr. Presidente. É preciso que as pessoas que se dispõem a descascar certos 
crimes neste país tenham a certeza de que serão protegidas, na sua humilda
de, na sua fraqueza, por nós, que recebemos mandatos invioláveis precisa
mente para podermos dizer o que os desprotegidos pelas prerrogativas que a 
Constituição nos dá, não ousem dizer. É neste sentido que as nossas prerrogati
vas são de cada deputado em.benefício de todo o povo — e não dependem do 
critério de qualquer maioria, aqui ou de fora daqui. É terminante a lição do jus
tice Frankfurter. 

"Os legisladores são imunes de constrangimentos para o desempenho, 
sem inibições, dos seus deveres legislativos, não para a sua complacência e nem 
para ao bem publico.Não se pode exigir bravura fora do comum nem mesmo 
dos legisladores/' 

Em continuação, o ministro diz que "a divulgação do conteúdo do tele
grama, em si não teria maior importância". 

Note bem a Comissão. A divulgação do telegrama, em si, não teria maior 
importância, diz o Ministro do Exterior. 

(1) "Toutfois Ia iensiou des repports politiques entre 1'Uniou Françoise et Ia Metrópole o en 
des répercussions sur Ia notion et Ia régjme de 1'inviolabilité depuis 1949. 
"Depuis 1949 una Commission permanente des impunité parlamentaires a été crée. (Etc). 
(Pinto, 430) 
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Que é então que torna grave essa divulgação? 

"...mas, a revelação integral de seu texto (inclusive número de despacho e dia 
e hora de transmissão) assume aspecto da maior gravidade, porque forneceu publi
camente elementos para a deáfração e, portanto, conhecimento, por qualquer go
verno estrangeiro, do código secreto em que são feitas as comunicações da mais 
alta relevância, inclusive quase todas que interessam à defesa nacional". 

Isto é tudo quanto há. 

Terminada a transcrição do ofício do ministro, o Procurador Militar 
acrescenta: "assim procedendo, o deputado incidiu no art. 27 da Lei n2 1.802, 
de 5-1-53. Esse artigo da lei de segurança diz: "utilizar-se de qualquer meio de 
comunicação para dar indicações que possam pôr em perigo a defesa nacional". 

Meio de comunicação, a tribuna da Câmara o é? Admitamos. Mas é meio 
de comunicação inviolável, com características, portanto, próprias. 

Suponhamos que, ao prolatar uma sentença, um magistrado transcreve 
documento que interessa à segurança nacional. Pode ser processado? 

Vejamos se dei indicações que pusessem em perigo a defesa nacional. 
Não, não podemos ver nada. A Comissão tem de votar no escuro... O ministro 
queixou-se, o ministro elegeu, — mas não mandou ao Procurador qualquer indí
cio, qualquer prova, qualquer fundamentação do alegado. 

Era de se esperar que, antes de encaminhar a denúncia ao magistrado, o 
agente do Poder Executivo na Justiça Militar procurasse reunir elementos para 
o pedido de licença. 

Mas, não. Ele apenas acrescenta que, "competindo à Justiça Militar o jul
gamento do delito ali previsto, por força do art. 42 da mesma lei, dirige-se à 
Câmara pedindo seja submetido à apreciação o pedido de licença para, "com 
obediência aos trâmites regulamentares da Justiça Militar, ser processado 
aquele deputado". 

Nenhuma fundamentação do alegado — até porque não há denúncia, Sr. 
Presidente. E não há denúncia porque não há crime. Mas, havendo ou não cri
me a denunciar, positivamente o que ainda não existe é denúncia. 

A Comissão é chamada a pronunciar-se, portanto, sobre uma licença an
tes da licença. Basta supor a situação ridícula a que ficaria submetida a Comis
são se decidisse ser jurídica a concessão de licenças para processar um deputado, 
com tamanha severidade, na Justiça Militar, pela Lei de Segurança, e surgisse 
um Juiz — sempre há Juizes que perturbam os planos dos governos desmanda
dos. Sr. Presidente - para dizer que não recebia a denúncia do Procurador, por 
inexistência de crime... 
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A Comissão é chamada a entregar à Justiça, como traidor da Pátria, um 
deputado contra o qual só se provou o que todos sabem, que leu da tribuna um 
telegrama sobre negócios de pinho entre um "legislador brasileiro" e o ditador 
da Argentina. 

36. CITAÇÕES EM FALSO 

No item 2 de seu parecer o Relator equipara a função que esta Comissão 
exerce à daquele que desempenha, na Inglaterra, a Comissão dos Privilégios, da 
Câmara dos Comuns, e, na França, aquela que se criou, diz ele, a partir de 1949, 
para examinar "questões atinentes às imunidades parlamentares". 

Quanto à Inglaterra, o Relator mencionou a Comissão dos Privilégios 
sem saber quanto a referência nos ajuda. 

Vejamos como funciona, na Inglaterra, a referência do Sr. Martins Rodrigues: 

"É a liberdade de palavra afirmada desde antigas eras, reconhecida no Bil 
of Rights, e que proíbe todo procedimento judicial contra os parlamentares em 
razão de seus discursos: "o último processo contra parlamentares eleitos, por 
palavras sediciosas pronunciadas no Parlamento remonta a 1629". ' 

Note-se de passagem, que o relator toma, desde logo, dois Estados de re
gime parlamentar, nos quais o Parlamento faz e desfaz Ministérios, portanto 
não tem de ser, comes o presidencialismo, tão protegido contra as eventuais in
vestidas dos outros poderes. 

Quanto ao mais veremos já. Mas reconheçamos que o relator, com tal re
ferência, sustenta examinar apenas a constitucionalidade do pedido e sim a sua 
natureza, se estritamente penal ou infiltrada de objetivos políticos. Se a um de
putado se quer processar por haver qualquer prova, com simples alegação, se 
pretende processá-lo para humilhá-lo, para intrigá-lo com o povo, para afastá-
lo da Câmara, para silenciá-lo e expô-lo ao opróbrio, é evidente que a Comissão 
não pode conceder licença para um processo sem provas, um processo em que 
nenhum Juiz foi ainda chamado a, sequer, examinar a jurisdicidade da ação. 

A referência do Deputado Martins Rodrigues, Sr. Presidente, à existência 
de uma Comissão Permanente de imunidades parlamentares, na Assembléia 
francesa, está limitada às seguintes palavras: 

(1) "Cest Ia libetê de parele affimé depuis Ia date Ia plus ancienne, reconme dans le BIL of 
RIGHTS, et qui interdit tout poursuite contre les membres em raison de leus discours le 
demier procés falt à des étus pour des paroles seditienses prononcées au Pademente re-
mont à 1929".. - Le Régme Politique Britannique - André Matbiot - Paris Lib., Armand 
Colin-1955, pág. 212 
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Exerce, assim, (a nossa Comissão), o papel relevantíssimo que desempenha, na 
Inglaterra, a Comissão dos Privilégios da Câmara dos Comuns, a exemplo da qual se 
criou, também, na França, a partir de 1949, uma comissão permanente de imunidade 
parlamentar, a cargo da qual está o exame das questões atínentes à matéria". 

Essa referência foi buscá-la o relator da obra de Roger Pinto, professor 
de Direito de Lille, Elements de Droit Constitutionnel", 2a edição, Lile, 1952, pág. 
430, que diz: 

"Depois 1949, une comision permanente des immunités padamentraires e 
été crée. Elle remplace Ia désignation des "bureaux" tires au sort, d'une commision 
ad hoc, dans chac cas. La commision comprend 22 membres designes á Ia repre-
sentation proportionelle des groupes. La présence aux reunions est obrigatoire. 
Auncun remplacement n'est autorisé.. (...) Elle a ainsi une allure de jurisdiction, de 
"tribunal dlionneur" suivant l'expression de son président (...). Le parlementaire en 
cause peut présenter ses observations sur k demande dont ü est objet". (jpágs. 430,431). 

Mas o Sr. Martins Rodrigues, com aquela breve alusão, naturalmente não 
teve tempo de estabelecer tais diferenças... 

Um dos sinais elementares da honestidade intelectual e científica, Sr. Pre
sidente, sabe disso qualquer jurista, qualquer pessoa que tenha de citar uma 
obra, é o cuidado em não mutilar, por citação, incompleta ou truncada, o pen
samento do autor, ou aproveitar uma citação, para provar tese contrária ao au
tor citado, sem ao menos mencionar essa contradição. 

Não atribuo essa feia prática ao Sr. Martins Rodrigues. Acredito que, na 
pressa que têm certos grupos de promover, a ronco de motor e tilintar de me
tais, o meu afastamento da Câmara, não tenham dado tempo ao relator para ao 
menos preparar as suas citações e, sequer, ler a página inteira das citações que 
traz em apoio do seu parecer. 

Na mesma página do livro que o Sr. Martins Rodrigues consultou para citá-
lo, Sr. Presidente, encontramos, desde logo como viu a Comissão, estas diferenças: 

— A Comissão francesa que ouve o deputado acusado e recomenda ao 
plenário a adoção ou não de uma medida disciplinar, embora constituída com 
representação proporcional das bancadas partidárias é feitas por meio de sor
teio. Não é permitida substituição de seus membros, para a entrada de elemen
tos que tragam, de fora, à última hora, escolhidos a dedo, preconceitos e pre
venções estranhos à matéria, como inimizade pessoal, por exemplo. ' 

(1) "Cest Ia libetê de parele affimé depuis Ia date Ia plus ancienne, reconme dans le BIL of 
RIGHTS, et qui interdit tout poursuite contre les membres em raison de leus discours le dcrnier 
procés fãlt à des étus pour des parolcs seditienses piononcées au Pademente remont à 1929".. -
Le Regme Politique Britannique - André Mamiot—Paris Lib., Armand Colin - 1955, pág. 21Z 
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"CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO 
D E LICENÇA PARA PROCESSO 

As Câmaras têm liberdade de conceder ou não autorização para proces
sos. Têm a sua "jurisprudência" bastante maleáveL Exigem que o pedido de li
cença seja "leal e sério". Não pode ter um objetivo político, por exemplo: "Pri
var um deputado da oposição de seus direitos constitucionais." Tem de assen
tar em fatos precisos, constitutivos de uma infração penal "caracterizada". Em
bora recusando-se, em princípio, a examinar "o mérito", as câmaras freqüente
mente rejeitam processos, quando a prescrição é obtida ou a infração "sem gra
vidade". 

Assim, o relator não teve tempo de reparar que essa alteração, na Câmara, 
surgiu unicamente do fato de haver deputados que visavam a lutar pela inde
pendência de seus respectivos povos. A não ser que lhe pareça haver tanta se
melhança entre esse caso e o nosso, de hoje. Se foi essa a sua idéia, cabe agra
decer-lhe. Se não cabe apresentar nossos pêsames ao relator pela prova de des
cuido intelectual que poderia arrastar a Comissão a ter, acerca do exemplo cita
do, uma idéia não somente falsa, mas antagônica à realidade. 

E também não teve, o Relator, ocasião de notar, na página seguinte do 
mesmo livro, que a Assembléia Francesa exige tudo aquilo que ele, com essa 
exigência, não admite a concessão da licença por motivo político — como pro
clamou aqui o líder da Maioria. Sr. Vieira de Melo. 

Prossigamos na análise do parecer. 

37. INCOMPETÊNCIA D O PROCURADOR.. 
E DO RELATOR 

O relator sentiu, logo de começo, a necessidade de refutar uma preliminar 

que ainda não fora levantada. 

ele a enuncia "como preliminar a resolver", nos seguintes termos: 

"Se é cabível ao órgão do Ministério Público solicitar diretamente ao 
Congresso licença para processar qualquer dos seus membros, ou se deve o pe
dido de licença ser encaminhado pela autoridade judiciária competente para o 
processo". 

Diz que "a questão não é nova no direito parlamentar brasileiro, onde 
{onde quer que no qual) as fixou o entendimento de que a solicitação pode ser 
feita pelo Ministério Público. E assim se tem verificado em vários processos 
encaminhados ao Congresso, sem embargo de haver outros em que o pedido 
vem ter ao Parlamento através do Poder Judiciário". 
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Assim ele levanta a preliminar, enuncia-a, depois examina-a, concluindo, 
por outras palavras: tanto faz o promotor como o juk dirigir-se à Câmara. 

Sustenta que "em vários processos encaminhados ao Congresso" se tem 
recebido pela mão do Procurador "sem embargo" de "haver outros" em que o 
pedido vem ter ao Parlamento através do Poder Judiciário. 

O Relator indica, portanto, à Comissão que tanto faz uma coisa, como 
outra, porque existem VÁRIOS processos encaminhados pelo Procurador, 
"sem embargo" de haver outros encaminhados pelo Juiz. 

(1) "CONDITIONS DE L'AUTORISATION D E POURSUITES. Les 
chambres sortt libres 'd'accorder ou non l'autorisation de poursuiter. Elles ont leur "jurispru-

dence"asses^souple. llfautque Ia demande soit "kyaie et seríeuse". Elle ne doitpas avoirun 

but politique, par exemple: "priver un député opposant de ses droits constituâonnels". Elle 

doit êtrefondée sur defaitspréás, constitutifs d'une infractionpenale 'enractérisée'. Touten se 

réfusant en príncipe à examiner "lefond" les chambres écartent souvent les demandes depour-

suites lorsque Iaprescription estacquise, on 1'infrection, sansgravite". (431). 

38. O CASO J. E. DE MACEDO SOARES 

Mas não cita vários. Cita dois. O primeiro lugar é o parecer n2 19, de 
1923, sob a vigência, aliás, da Constituição de 91, e não da atual. 

"No parecer n2 19, de 1923, sobre o pedido de licença para processar o 
então deputado Macedo Soares, formulado diretamente à Câmara pelo Procu
rador Criminal da República do Distrito Federal, a questão foi suscitada pelo 
relator, deputado Lindolfo Pessoa, nestes termos" — (e transcreve os termos). 
Cita, o relator, a opinião de outro relator — no caâo de 1923. 

Ora, Sr. Presidente, esse caso não teve só um relator, teve decisão final. O 
Sr. Martins Rodrigues citou o relator, não explicou bem qual era o caso - e se 
esqueceu do final. 

Tenho em mãos o acórdão do Supremo Tribunal Federal no caso citado 
pelo relator Martins Rodrigues. Figura na Revista do Supremo Tribunal, Vol. LXI, 
de 1923, págs. 24 a 26. Habeas Corpus 8.704. Relator, o Ministro Muniz Barreto. 
Paciente, José Eduardo de Macedo Soares e outros. Pacientes, o grande jorna
lista, então deputado e diretor de "O Imparcial" e os seus redatores e gráficos. 

Diz a emenda: 

"Os discursos, votos e pareceres dos senadores e deputados são atos de 
exercício do mandato legislativo, protegido pela imunidade assegurada no art 
19 da Constituição Federal e que perdura durante o estado de sítio. 
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Para que os discursos parlamentares sejam publicados livres de censura é 
necessário que estejam devidamente autenticados pela Mesa da Casa do Con
gresso onde foram proferidos. 

"Aplicação da Constituição Federal de 1891. art 19." 

O Tribunal concedeu o habeas-corpus. Cito o Acórdão: "a fim de que eles 
(os jornalistas e gráficos do jornal) não sofram constrangimento em sua liberda
de na execução dos serviços que lhes são afetos, no referido diário, com respei
to à publicação de discursos, votos e pareceres, pronunciados ou emitidos pe
los membros do Congresso, no desempenho do mandato legislativo, uma vez 
autorizada essa publicação pela respectiva Mesa, em o órgão oficial". 

Depois de salientar que a publicação autorizada pelo Presidente da Câma
ra, no órgão oficial da Câmara, autoriza a sua divulgação em qualquer jornal, 
acrescenta: 

"Os discursos, votos e pareceres dos senadores e deputados são atos de 
exercício do mandato legislativo, exercício protegido pela imunidade assegura
da no art. 19 da Constituição (de 91), e que perdura durante o estado de sítio". 

"Uma vez autorizada a publicação no Diário Oficial, não é lícito vedar ou 
restringir a publicação nos outros órgãos da imprensa, por meio dos quais têm 
maior difusão no país os atos dos representantes da Nação, a quem interessa 
diretamente conhecer o modo por que os seus mandatários se desobriguem 
dos seus deveres constitucionais." 

E ainda: "Se, pelo art. 19 da Constituição (de 91) os deputados e senado
res são invioláveis pelas opiniões, palavras e votos que proferirem no exercício 
do mandato; se não são atingidos pelas conseqüências do estado de sítio, por
que são eles que julgam da legalidade e ilegalidade dos respectivos atos, a con
seqüência é que o Poder Executivo não pode proibir que os discursos dos de
putados e senadores sejam publicados integralmente em qualquer jornal de sua 
escolha, da mesma maneira por que foram proferidos na respectiva Câmara, 
embora esses discursos sejam de crítica, moderada ou violenta, a atos daquele 
poder." 

Salienta que o habeas corpus é mero corolário da jurisprudência do Supre
mo, que não considera suspensas as imunidades sob o sítio e conclui: 

"E as imunidades parlamentares durante o estado de sítio não se referem 
exclusivamente à segurança pessoal, à liberdade individual, dos membros do 
Congresso Nacional, mas compreendem igualmente a liberdade com que de
vem emitir as suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato". 

Segundo o próprio Supremo Tribunal, esse acórdão "deve" servir de nor
ma para todos os casos análogos". 
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E o foi, Sr. Presidente, no habeas corpus n2 8.376, relator o Ministro Vivei
ros de Castro, paciente, outro grande jornalista, Irineu Marinho, e outros (Rev. 
Sup. Trib., voL LX, 1923, págs. 16 e 17). 

Assim o primeiro exemplo que o relator menciona de aceitação, pela Câ
mara, de pedido de licença para processar deputados, encaminhado por promo
tor, isto é, por agente do Poder Executivo e não pelo Poder Judiciário, é um 
exemplo que prova ao contrário, pois: 

1. Não se refere ao mandato de deputado J. E. de Macedo Soares e sim 
ao direito que tinha o seu jornal de publicar os seus discursos. 

2. Foi um caso suscitado em pleno estado de sítio, e dos mais severos que 
a Nação até hoje atravessou. No entanto, não era proibido publicar discursos 
de deputados. Hoje, sem estado de sítio, muitos de nossos discursos não po
dem ser irradiados, Sr. Presidente. É a legalidade marca J.K. 

39. O CASO JOSÉ HIGINO 

(1) A - LTRRESPONSABIL1TE' - "aucun membre du na parlament ne 
peut être poursuivi, recherché, arrêté, déteneu ou jugê à 1'occasion des opinions 
ou rotes émis par lui dans Pexercise de ses fonctions", énonce 1'art 31 de Ia 
constitucion. Disposition à Ia pratique parlementaire anglaise. Elle interdit toute 
action civile. Ou penale dirigée contre un parlamentarie, à raison des opinions 
votes, émis par lui, dans 1'exercice des ses^jonctions. Elle protege également les 
rapports écrits et les travaux en comission. Iiresponsabilité est absolve, perpé-
tuelle, d'ordre public. Elle est strictement restreinte aux envisagés par Ia consti-
tuion. Elle ne s'étend pas aux actes commis dans l'exercice des fonctions qui ne 
constitutent pas des opinions ou des votes: blessures par imprudence ou volon-
taires. Elle ne protege pas les opinions émises hors de 1'exercice de Ia fonction 
(en réunion publique, dans des entretiens prives). Mais elle s'étend aux comp-
tes-rendus oraux ou écrits des séances publiques et à Ia reproducion des docu-
ments parlementaries. Elle n'interdit par Ia repression disciplinaire. 

B - L'INVIOLABILl'1'E - Elle complete le privjlège, accordé par Ia pre-
mière immunité. Le parlementaire ne doit pas faire l'object de poursuites péna-
les pendant Ia durée de son mandat sans Pinterventios de 1'assemblée dont il est 
membre. Cette interventions garantit que les poursuites ne constituent pas un 
moyen de pression, une atteinte à 1'indépendance du parlement L'art. 22 de Ia 
constitution dispose: 'Aucun membre du parlement ne vout, pendant Ia durée 
de son mandat, étre poursuive ou arrété en maitiere criminelle ou correctionelle 
qu'avec 1'autorisation de Ia chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant dè-
lit. La dètention ou Ia poursuite d'un membre du parlement est suspendue si Ia 
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chambre dont il fait partie, le requiert". Uinviolabilité cesse en cas d flagrant 
délit Tant que le parlementaire se trouve en état de flagrant délit, il peut être 
arrèté. Mais Ia poursuitte rest subordonnée à Pautorisation de Ia chambre. Cet 
usage établi sous Ia constitution de 1875, paraissait s'être maintenu sous le IVe. 
Republique. 

Toutefois, Ia tension des rapports politiques, entre 1'Union Française et Ia 
Metrópole a eu répercussions sur Ia notion et le regime de 1'inviolabilité depuis 
1949. (Roger Pinto, "Elements de Droit Constitionner, 2ème. ed, Lille 1952, 
pg.430). 

Na mesma página, ainda, abrindo parágrafo, o autor citado pelo Senhor 
Martins Rodrigues explica: 

"Contudo a tensão das relações políticas entre a União Francesa e a Me
trópole teve repercussões sobre a noção e o regime da inviolabilidade, a partir 
de 1949". 

"... A partir de 1949 foi criada uma comissão permanente de imunidades 
parlamentares..." (1) 

(1) Toutefois, Ia tensión des rapports politiques, entre TUnion Française 
et Ia Metrópole a eu répercussions sur Ia notion et le regime de Pinviolabilité 
depuis 1949. 

"... Depuis 1949 une Commission permanent des impunités parlamentai-
res a éte crée." (Etc). (Pinto, 430). 

Ele menciona também, embora não dê o resultado final da questão, um 
segundo e último caso: o do pedido para processar o Senador José Higino, rela
tado — diz o atual relator — pelo Senador Campos Sales. 

O Relator não cita a data nem a fonte. Fui procurar, Sr. Presidente, o caso 
citado. Encontrei-o. Está nos Anais do Senado, vol. II, pág. 89. 

É espantoso, Srs. Deputados. Mas prefiro, não desejo qualificar esse pro
cesso de relatar processos, limito-me a reproduzir o trecho final do Parecer do 
Senador Campos Sales, pois vem assinado, em primeiro lugar, pelo Senador 
Gomensoro: 

"A comissão, portanto, considerando que é da competência do órgão da 
justiça pública impetrar tal licença, mas, tendo a Câmara dos Senhores Deputa
dos já negado a licença solicitada com relação aos membros daquela Câmara, 
que se dizem implicados no mesmo fato, a comissão — discordando da última 
parte, fundamento do parecer daquela Câmara, consistente, na falta de docu
mentos que instruíssem a petição de modo a se poder saber se realmente deu-
se o fato delituoso — nega a licença impetrada, evitando de tal modo a injusta 
desigualdade que resultaria de uma deliberação diversa em relação aos cidadãos 
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indicados, como autores do fato delituoso. Sala das Comissões, 24 de julho de 
1891 — Gomensoro - Campos Sales — Coelho e Campos". 

O caso é simples. O Senador José Higino foi vitima de um pedido de 
processo, em 1891. Subscreveu o pedido, o promotor. Os Senadores Gomen
soro, Campos Sales e Coelho e Campos admitiram, em princípio, que o promo
tor fosse competente para endereçar o pedido ao Senado. Mas, na Câmara, vá
rios deputados, acusados do mesmo "crime" que se imputava ao Senador José 
Higino, receberam a consagração da sua Comissão de Constituição e Justiça. 
Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça recusou a licença para pro
cessar os deputados, entre outras razões, pela seguinte: "Falta de documentos 
que instruam a petição". 

Tal como agora, Sr. Presidente, a petição do Procurador Militar. 

Em conseqüência, os senadores também negaram a licença para proces
sar José Higino. 

Eis a que se reduz o segundo e último dos "vários" casos que o Relator 
Martins Rodrigues disse existirem. 

O resto, é História do Brasil. O ano de 1891 é o do começo da crise que 
culminou em 93, quando Rui Barbosa perdeu, por decreto, o título de general 
honorário do Exército, sob a acusação de traidor da Pátria. E quando, mais tar
de, quiseram revogar o decreto, Rui disse o que, hojefeu venho aqui repetir: 

"Tudo poderão os governos arbitrários. Mas não têm foro, para degradar 
a honra e converter em produtores da Pátria, cidadãos sem mancha. Minha pá
tria nunca me colheu em ações que a não honrassem. Os agravos imerecidos 
ressurtem contra os seus autores. As injustiças voltam de ricochete aos injustos. 
Os escândalos da ira ou da soberba, repincham à face dos escandalosos. Esses 
desequilíbrios o que inspiram é comiseração ou desprezo". Rui, Obras, vol. 
XLVI, 1919,tII ,pág. 16. 

1891 é a crise de Floriano. 

Assim, o relator diz que há vários casos de pedido de licença subscritos 
por promotor e não por juiz. Cita apenas dois. E cita sem mais nada. Ora, 
acontece que o primeiro é do estado de sítio de 1923. O segundo, da crise sub
versiva de 91. 

Chama-se, a isto, a legalidade vigente... 

E os outros casos? Os numerosos, através da história da República, em 
que o que se deu foi o contrário? 

Ainda há dias, aqui tivemos o pedido para processar um deputado, por 
crime comum, resultante do inquérito no Banco do Brasil Não nos contenta
mos em que viesse o pedido, como é natural, firmado por um juiz. Reclama-
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mos do juiz para poder votar com conhecimento de causa, os próprios autos 
do processo. E até hoje não votamos. Sr. Presidente, porque tive a honra de 
todas as precedências. 

Não bastou, aos deputados de cuja opinião tive a honra de participar na
quela sessão, houvesse chegado o pedido da fonte legitima que é o Poder Judi
ciário. Exigimos a apresentação dos autos, para podermos ver se o processo era 
- para servir-me do autor truncado pelo relator - "leal e sério" e se não tinha 
objetivos políticos, como os de afastar o deputado do exercício pleno do seu 
mandato. 

Cita Aureliano Leal, o Sr. Martins Rodrigues. Mas ele próprio diz, adiante, 
o que todos sabem. Não creio que Aureliano Leal tenha sido mais feliz do que 
os outros autores estropiados pelo relator. Pedirei ao eminente Deputado Pra
do Kelly que, oportunamente, diga qual foi, exatamente, o pensamento do ilus
tre constitucionalista. 

Vejamos, agora, o que diz o próprio relator. 

Ele sustenta que se o art 45 da Constituição diz que os deputados não 
poderão ser processados criminalmente sem prévia licença de sua Câmara, 
nada impede que o Ministério Público ou a parte ofendida — notem bem, Srs. 
Deputados — a quem compete a iniciativa do processo, "tenham também a ini
ciativa de impetração da licença". 

40. TODO MUNDO PROCESSA T O D O MUNDO 

O simples particular e o Poder Executivo têm, evidentemente, a iniciativa 
do processo, como por igual tem qualquer membro do Poder Legislativo. Mas 
daí não se segue que se possa ou deva estender a iniciativa do processo a ponto 
de o particular ou de o promotor se substituir ao juiz no pedido de licença ao 
Legislativo para processar um de seus membros. Iniciativa do processo é uma 
coisa, competência para se dirigir à Câmara para obter licença para processar, 
outra bem diferente. 

Não preciso pintar a V. Exas o quadro do que seria a Câmara, se todo ci
dadão, em vez de ter de se dirigir ao juiz para que este, recebendo a denúncia, 
encaminhe à respectiva Câmara um pedido de licença para processar um parla
mentar, devesse - como autoriza o Sr. Martins Rodrigues no seu parecer - ou 
sequer pudesse fazê-lo diretamente à Câmara qualquer contrariedade ao inte
resse de um particular, de uma empresa, de um grupo, de uma instituição, moti
varia pedido de licença - mesmo sem processo, Sr. Presidente. Pois isto é que é 
o mais grave. 
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No ata de sustentar que o agente do Poder Executivo pode dirigir-se à 
Câmara para assunto da alçada do Poder Judiciário, pretende - e repito suas pa
lavras textuais: - "também deve caber a iniciativa da impetração da licença", ao 
promotor ou à parte ofendida"... 

Aprovado que seja o parecer, com essa fundamentação, está aberta a por
ta a todos os abusos, a todos os constrangimentos, à balbúrdia maior de que há 
notícia na vida parlamentar brasileira. 

Afinal, para que existe o art. 44 e seu corolário, o 45, na Constituição? 
Para evitar que os poderes extravasem e invadam cada um a esfera dos outros. 
Destinam-se esses artigos a preservar, no mandato do deputado, o seu dever de 
não se deixar intimidar pelos interesses e contrariedades do Executivo, do qual 
é poder fiscal por excelência, ou de particulares, que está, a cada passo contra
riando. 

Como juiz, como intermediário nos conflitos, como elemento modera
dor, aí está — para isto existe — o Judiciário. A exigência do pedido encaminha
do pelo juiz importa numa condição mínima de seriedade, a exigir para que o 
pedido seja examinado. A tese do Sr. Martins Rodrigues, contrária, na prática, a 
esse princípio, contrária, portanto, à letra e ao espírito da Constituição, já con
sagra, nessa preliminar, a delegação de poderes — a secreta ambição, o objetivo 
inconfessado do Executivo na perseguição que, na pessoa do líder da UDN, 
visa a desmoralizar o Legislativo, a fim de reduzi-lo a uma bicicleta de pneus 
vazios na parada dos tanques e dos "Cadillacs". 

Depois de transcrever trecho do meu discurso e o ofício do ministro, o 
Relator recorre, como veremos, a Joseph Barthélemy. Pois bem: é de Joseph 
Barthélemy, em seu "Democratie et Politique Etrangere", este aforismo que ele 
deveria conhecer: "Uma democracia tem o direito de conhecer os seus próprios 
arquivos". (Paris. Alcan, 1917, pág. 187). Refere-se às negociações terminadas. 
Mas, está ou não terminado o negócio do pinho?... 

O ministro quis, com o ofício que enviou à Câmara, evitar que eu trou
xesse a público o telegrama 295. Não quis preservar o código do Itamarati, que 
já está furado há muito tempo, e, sobretudo, furado já estava — teve ocasião de 
saber — desde que ouvindo a leitura do mesmo telegrama, em sessão secreta, 
pode verificar que o segredo, na sua gestão, só funciona dia sim, dia não. 

41. O SEGREDO QUE TODOS CONHECEM 

O que ele quis preservar, com ofício, não foi, pois, o código. Foi o tele
grama 295, Sr. Presidente. Foi o Sr. João Goulart Foi a ligação com Perón. 
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Por isto mesmo, apesar de afirmar que está furado o código em que foi 
redigido o telegrama 295, e apesar da Nação inteira já saber, em paráfrase, o 
que diz esse telegrama, até hoje não teve coragem de trazê-lo a público. Quan
do, sobre o 293, interpelei o líder da Maioria, ele saiu-se com esta: 

Vieira de Melo — V. Exa está completamente enganado. Se quiser assumir 
também a responsabilidade de divulgar o telegrama n2 293, que V. Exa declara 
ter em mãos, ainda por meios ilícitos e ilegítimos. (Muito bem! Muito bem! Pal
mas). Assuma V. Exa a responsabilidade de o fazer, porque, com isso, vai ape
nas facilitar ainda mais, na apresentação de novas siglas de novas cifras, de no
vas combinações, a decifração de todas as mensagens que, durante 15 anos, fo
ram transmitidas não apenas à República Argentina, mas ao Chile, à Bolívia, ao 
Paraguai, e, às vezes, até ao Uruguai. Assuma V. Exa essa responsabilidade, 
porque fica a V. Exa, na posição em que está, tomar a si este encargo, que não 
quero tomar para mim. 

Carlos Lacerda — Verifico com prazer que V. Exa acaba de reconhecer que 
o furo não foi completo, pois teme que a revelação de um telegrama anterior 
complete o furo, que V. Ex" declara incompleto. 

Vieira de Melo — V. Exa talvez esteja muito perturbado para compreender 
linguagem clara como a que fala. Estou dizendo que não desejo facilitar ainda 
mais a decifração de todas aquelas mensagens transmitidas por este código a di
versas nações, e através das quais fatos da maior importância podem ser trazi
dos ao conhecimento de países com os quais desejamos continuar a manter as 
melhores relações diplomáticas. 

Carlos Lacerda — Frase, Sr. Presidente. Pois, se ainda há perigo de vir a ser 
furado o código pela simples revelação do telegrama 293 — que aliás é bem mais 
curto do que o 295 e pode ser conhecido em paráfrase, então não está nem o 
Sr. Vieira de Melo, nem o Sr. Macedo Soares, nem o Governo, convencido de 
que, pela leitura do 295, eu pus a perder os fabulosos segredos da defesa nacio
nal." 

E que segredos são esses, Sr. Presidente? 

Não basta que alguém venha à Câmara pedir punição para um deputado 
alegando que revelou segredos. É preciso que se diga ao Juiz quais são os segre
dos se são segredos, se são realmente importantes, se a sua revelação causou al
gum dano ou lesão. 

Ainda mais necessário se faz esta prova quando não é o juiz que vem à 
Câmara, e sim um agente do poder coator. 

Então já se desmoralizou tanto o mandato popular, no Brasil, que um 
simples agente do Poder Executivo alega, baseado em ofício de um outro 
membro do Poder Executivo, que um deputado, revelando um telegrama cujo 
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texto nada tem a ver com a segurança nacional, pôs em perigo essa mesma se
gurança — e isto é bastante para que o privem das suas imunidades, suficiente 
para que lhe arrebatem as prerrogativas da irresponsabilidade e da inviolabilida
de sem as quais o mandato se torna insubsistente? 

A não ser que queira confessar — e é assim que entende o povo na sua 
grande parte consciente, e, por isso, fiel à justiça e com horror ao arbítrio - , 
que, no fundo, eu pus realmente em perigo a segurança nacional — ao revelar 
que, na vice-Presidência da República está sentado um moço que manteve, 
com um ditador estrangeiro entendimentos inconfessáveis. 

Fora daí não há outra prova ou indício, sequer, de que tenha qualquer 
fundamento, a não ser uma sórdida manobra política, de destruição da Oposi
ção, de vingança política e de desmoralização do Congresso — cuja maioria na
cionalista está-se tornando incômoda a certos grupos que reclamam liberdade 
de movimentos para certas modificações — a alegação do Ministro Macedo Soa
res. 

Não esqueçamos que o Ministro Macedo Soares é o mesmo que admitiu, 
numa reunião do Presidente do Brasil e da Boliviana que somente estiveram 
presentes os dois ministros do Exterior, o brasileiro e o boliviano, um simples 
particular, agente de negócios, o Sr. Celso Rocha Miranda — e a Câmara inteira 
sabe disso, como poderá atestar o próprio Sr. Vieira de Melo. Foi o ministro 
que presidiu a manobra para concordar com a Bolívia, tornando irremediável a 
derrota da Petrobrás nesse país, em favor dos grupos que atuam, não somente 
na Bolívia, como aqui dentro. 

42. O MINISTRO MANDA DOCUMENTOS 
SECRETOS À CÂMARA 

Mas esta é outra história. 

Voltemos ao parecer. 

Alega o Sr. Martins Rodrigues que, ao ler o telegrama 295, em sessão pú
blica, eu o fi2 "na plena consciência de que, assim procedendo, dava indicações 
a outros países de que poderia resultar perigo para a segurança nacional". 

Poderia repelir, Sr. Presidente, à altura, essa aleivosia. Mas prefiro convi
dar S. Exa a aqui raciocinar. 

A acusação é revoltante, menos por injuriosa do que por insincera. Se eu 
li o telegrama ao Sr. Macedo Soares na frente dos deputados, se nenhuma pro
vidência ele tomou para saber como eu obtivera o telegrama, se explicou ape
nas — mais uma vez com desapreço à verdade - que o telegrama não era a ori
gem da nota oficial do Itamarati e sim que a nota se baseava em telegramas ul-
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teriores, se tudo, enfim, era normal nesse assunto, por que havia eu de acredi
tar que, de repente, tudo se tornasse tão secreto e rocambolesco? 

Sr. Presidente, prezo muito a segurança nacional. Por isso mesmo não 
creio que um ministro que assim procede seja o seu único defensor, nem o seu 
melhor intérprete. 

Há pouco o presidente de uma das Comissões desta Casa mandou pedir 
toda uma série de documentos secretos ao Itamarati. Que fez o Senhor Macedo 
Soares? Mandou a paráfrase, isto é, o texto com o mesmo sentido, mas com 
palavras diferentes, desses documentos. Se ele fizesse isto com o telegrama 293, 
não haveria problema. Mas o Governo não quer que o povo conheça o texto 
oficial, mesmo parafraseado, do telegrama que tem o nome do "legislador bra
sileiro" que se conluiou com Perón. 

Por que não fez o mesmo o senhor Macedo Soares, no caso dos telegra
mas 293 e 295? Por que pretendeu amarrar-me a um segredo que não me com
prometi a guardar e, mais que julguei, julgo e julgarei do meu dever comunicar 
ao povo? Considere absolutamente indispensável que o povo saiba quais as li
gações de certos demagogos com o ditador Perón, e o grau de proteção que o 
governo Kubitschek dedica a esses conluios internacionais. 

43. ACUSAR INOCENTE PARA PROTEGER CULPADO 

Portanto, ao dizer que eu tinha, ao ler o telegrama, "plena consciência de 
que, assim procedendo, dava indicações a outros países de que poderia resultar pe
rigo para a segurança nacional", o que o Sr. Martins Rodrigues quis dizer é que um 
deputado é obrigado a acreditar nas alegações de um ministro que ele acaba de 
acusar de faltar à verdade para com a Nação e para com a própria Câmara! 

Pois se eu afirmei e penso haver provado que o Sr. Macedo Soares adulte
rou o telegrama 295 para convertê-lo na "nota oficial" de proteção ao Sr. João 
Goulart, como poderia aceitar que não me mandasse os dois telegramas, ao 
menos em paráfrase como é hábito? 

O perigo para a defesa nacional alegado pelo ministro, ficaria inteiramen
te obviado com a remessa das cópias em paráfrase. A recusa denuncia má-fé e 
demonstra que não há segurança nacional alguma num governo que assim 
mente, que assim adultera a verdade e não hesita em infamar um inocente para 
proteger a quem, assim, mais do que nunca, se revela culpado. 

44. "SUBMINISTRAR ELEMENTOS" 

No item 5 o relator diminui o alcance das acusações da parte expositiva. 
Aqui ele já diz que "a acusação não esconde que a divulgação do telegrama, 
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com o qual se subministram elementos para a decifração do código secreto em 
que o mesmo foi transmitido e, conseqüentemente, comunicações sigilosas do 
maior interesse para a política internacional do Brasil e para a própria segurança 
nacional, se deu em sessão da Câmara". 

Já não está propriamente em perigo certo a segurança nacional. Agora, 
apenas subministrei elementos para a decifração do código. Afinal, revelei ou 
não o código? Não, Sr. Presidente. O crime, agora, já é o de subministrar ele
mentos. 

Só se defende um código quando se poupa o seu uso. Não se usa um có
digo destinado a encobrir matéria de interesse da defesa nacional usando-o para 
transmitir notícias sobre o comércio do pinho entre o "legislador brasileiro" e o 
ditador Perón. 

Parece que, antes de qualquer conclusão, tem a Câmara oportunidade de 
convocar o ministro para, em sessão secreta, dizer quais os segredos da segu
rança nacional que poderiam ter sido afetados pela divulgação do telegrama 
295. p 

Não querem os srs. deputados saber do que se trata? Pois, seja. Mas, 
neste caso, na dúvida a que os obriga a consciência, como podem atender à 
alegação do ministro, à pretensão do Procurador, ao pretexto do Presiden
te? 

Trata-se agora de saber, diz o Relator, se o procedimento do deputado 
que, diz ele pitorescamente, "o Ministério Público Militar ataca como crimino
so, está ou não acobertado pelo privilégio assegurado aos membros do Parla
mento". 

45. MAIS CITAÇÕES EM FALSO 

Cita, então, o relator, alguns autores. 

Começa dizendo que o que se conhece "no nosso direito constitucional 
sob a denominação de inviolabilidade os constitucionalistas franceses chamam 
de irresponsabilidade parlamentar"; em apoio cita Duguit, § 16 p. 206, Joseph 
Barhélemy e Paul Drez, "Traité de Droit Constitutionnel, ed. 1933, p. 565; o já 
citado Roger Pinto, p. 565; Julien Laferrière, Manuel de Droit Constitutionnel, 
2a ed., 1947, p. 707. 

Diz ainda que os belgas fazem o mesmo, citando Orban (Le Droit Const 
de Ia Belgique, n. 233). Os alemães, diz ele, "preferem usar o termo Indenidade 
para definir "esse privilégio". (Alcino Pinto Falcão "Da Imunidade Parlamentar, 
1955, p. 14). 
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O nobre relator, lamento dizê-lo, enganou-se completamente desde a pri
meira linha da nova série de citações. O que no direito constitucional brasileiro 
chama-se Inviolabilidade Parlamentar, não é a mesma coisa que os franceses 
chamam Irresponsabilidade Parlamentar, como alega o relator. E quem o diz 
são os próprios autores que ele cita, nos próprios livros que ele folheou. 

Não estou desautorando o relator. Estou, ao contrário, reautorando-o. 
Não tenho a pretensão de ensinar direito a ninguém, eu que não pude 
aprendê-lo. Mas, nunca usaria citações erradas ou truncadas para chegar a 
qualquer resultado, muito menos para induzir em erro grave uma Comissão 
como esta. 

Ele cita Duguit, em primeiro lugar. Pois vamos ver o que diz Duguit: 

"91. Irresponsabilidade Parlamentar— Importa assegurar a independência do 
deputado, não só em relação ao governo como em relação a particulares. Para 
que o deputado possa desempenhar o seu mandato com inteira liberdade e in
dependência plena, é preciso que ele seja subtraído a toda possibilidade de pro
cesso penal, por motivo de atos incluídos nas suas atribuições parlamentares"... 
(págs. 339-340). 

"92. Inviolabilidade Parlamentar — Sempre visando a garantir a inde
pendência dos membros do Parlamento, as legislações políticas modernas dis
põem que eles não podem ser processados durante as sessões das Câmaras, 
por motivo de infração estranha à sua função, sem autorização da Câmara a 
que pertencem (..). Esse privilégio justifica-se amplamente pela necessidade 
de garantir-se a independência do Parlamento, de subtrair os seus membros 
à espécie de chantage que o governo, dispondo da ação pública, sobre eles 
poderia exercer, e às amofinações que particulares, pelo direito de citação 
direta, poderiam suscitar contra deputados dos quais julguem ter queixas", 
(pág. 401). 

Notem V. Exas que o autor citado pelo relator repele a idéia deste, de 
aceitarmos pedido para processar deputados feito diretamente pelo Ministé
rio Público ou pela parte ofendida. Um, porque submeteria o deputado ao 
que ele chama "espécie de chantagem do governo, que dispõe de ação públi
ca". Outro, porque não haveria deputado que, em tais condições, pudesse 
exercer o seu mandato. Mas como o senhor Martins Rodrigues diz, citando 
Duguit, que a inviolabilidade, no direito constitucional brasileiro é o que os 
constitucionalistas franceses chamam irresponsabilidade, vejamos o que diz 
Duguit: 

"A inviolabilidade, assim como a irresponsabilidade, não é estabelecida, 
por bem dizer, no interesse do deputado que dela se beneficia, mas do Parla-
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mento, no interesse, pode-se dizer, da soberania nacional". (Manuel de Droit 
Constitutionne! 3éme, ed. Paris, Fontemoing, 1918, págs. 399 e 401)/ ' 

Confunda-as o relator mas não atribua a Duguit o que ele não disse, ou o 
contrário do que ele diz. Desse erro decorrem conseqüências. Pois se o relator sin
ceramente julga que os franceses não distinguem entre uma coisa e outra e cha
mam "irresponsabilidade" o que nós chamamos "inviolabilidade", ele ignora que 
uma coisa é diferente da outra e pois, explica-se o seu desrespeito por ambos. 

Não foi mais feliz o relator com o segundo autor que cita o conhecido Ju-
lien Laferrière. Menciona o livro a edição, a pagina. 

Aqui transcrevo apenas o principal para o caso o que melhor comprova 
que o relator está completamente errado, não apenas na tese mas quanto à opi
nião dos autores que cita. Nessa página, nesse livro, nessa edição que leu e 
menciona para informar a Comissão de Constituição e Justiça está escrito com 
todas as letras: "Existem duas imunidades parlamentares: a irresponsabilidade e 
a inviolabilidade parlamentar" ("7/ est deux immunités parlamentares: rirresponsabilité 
parlementaires et 1'inviolabilitéparlementaire"). (página 707...). 

A irresponsabilidade parlamentar, segundo Laferrière, é isto: 

"Na tribuna um deputado dirigiu contra um funcionário ou um particular ale
gações difamatórias ou injuriosas: chamou de concussionário um funcionário, afir
mou que um fornecedor do Estado é ladrão, afirmou que um indivíduo é agente de 
uma potência estrangeira: fez a apologia de um fato que a lei qualifica como crime, in
citou militares à desobediência, preconizou a resistência à lei a recusa ao imposto, etc. 
... São tudo palavras que, pronunciadas por um particular, exporiam o autor, seja a 
denúncia em juízo, seja a ações de perdas e danos. Ao contrário, por esses atos, o 
parlamentar se beneficia com uma irresponsabilidade completa. (...) Nisso existe, para 
os parlamentares, um privilégio que é, ao mesmo tempo, chocante e necessário. 

"Chocante, porque o parlamentar é subtraído a regra elementar de justiça 
que exige a reparação ao prejuízo injustamente causado a outrem e que se res
ponda em juízo pelas infrações cometidas contra a lei penal. Abrigado pela ir
responsabilidade, o parlamentar pode impunemente difamar, derramar calúnia 
ou injúria sobre os particulares. Pode impunemente violar a lei penal, incitar à 
prática de delitos pelos quais se seguirem tais incitamentos, outros serão conde
nados. Não sofrerá qualquer conseqüência, salvo talvez as sanções benignas do 

(1) "I/inviolabilité comme 1'irrespensabilité n'est pas étabtlie à vraie dire dans 1'interêt du de
pute qui en profite, mais dans 1'interèt du padement dans 1'interèt peuton dire, de Ia souve-
raineté nationale." 
(Manuel de Droit Constitutionnel 2ème. éd. - Dom Doniat, Paris, 1947, página 707). 
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regimento da assembléia a que pertence. O parlamentar coloca-se, assim, acima 
da lei a que são submetidos os cidadãos. 

"No entanto, por chocante que possa parecer o privilégio, a sua necessidade é demonstra

da pelo fato de que ela existe em todos os regimes políticos." 

Paro aqui, Sr. Presidente, porque já fomos além da leitura do relator che
gamos à pág. 708 do livro que ele citou apenas na pág. 707, que acabamos de 
reproduzir... 

Quanto à inviolabilidade, diz o mesmo autor, "consiste em que, durante a 
sessão ou mesmo durante toda a duração do seu mandato, os membros do Parla
mento não podem ser objeto de ação penal, ou presos em razão de uma infração 
estranha ao exercício do seu mandato senão com a prévia autorização da Câmara 
de que fazem parte. Esta segunda imunidade procede da mesma preocupi.ção e 
visa ao mesmo resultado da irresponsabilidade: garantir a plena independência dos 
parlamentares a fim de garantir a independência do próprio Parlamento. E preciso 
que o governo, senhor da ação pública, não possa, jazendo prender um deputado, impedi-lo de par

ticipar nos trabalhos da assembléia e afastar assim um adversário incômodo (...) Por outro lado, é 

preciso evitar que, pela ameaça de perseguições penais, apenas vexatórias ou mesmo fundadas o go

verno ou simples particulares possam exercer sobre o parlamentar uma pressão ou uma espécie de 

chantagem que suprimiriam ou perturbariam a sua liberdade de ação na assembléia e o reduajriam 

ao àlênào. Essa consideração explica porque a imunidade não se limita à prisão, mas 
se estende também aos processos que, sem suprimirem a liberdade física do parla
mentar, poderiam constituir, em relação a ele, um meio de intimidação; e explica 
que a imunidade seja extensiva a toda a duração do mandato" (págs. 714-715). 

Os conceitos de Laterrière, coincidentes com os de Duguit, vêm assim, 
agora restaurados íntegros, à memória da Comissão. Mas valerá contra o Direi
to a afirmação feita pelo Senhor Vieira de Mello, de que a decisão será mera
mente política? Em todo caso, fica assim demonstrada pelo menos que não é 
boa a técnica de citar autores, dos caçadores... 

O que o Governo faz, desde já, é impedir que um deputado exerça o seu 
mandato, com ações penais fúteis ou idiotas, como essas e vexatórias e infa-
mantes, como a do inquérito Maurel-Brandi. E isto quando não chegam as ou
tras, que não estão na fila. Só a força seria capaz de justificar essa miséria. E só 
o farisaísmo jurídico poderia dar-lhe cobertura. Não espanta, pois, que as cita
ções sejam truncadas no parecer do digno relator dessa caçada. 

46. MAIS CITAÇÕES FURADAS 

Cita, o Sr. Martins Rodrigues, ainda, um autor brasileiro, o Sr. Alcino Pin
to. Tratando-se de um patrício, era de esperar mais cuidado. Mas, não. Mais 



124 Carlos'Lacerda 

uma vez o autor foi maltratado. O Juiz Pinto Falcão, cuja isenção de magistra
do não tenho motivos para admirar, é no entanto autor de uma das melhores, 
senão a melhor monografia sobre imunidades parlamentares no Brasil Deve 
dentre os que conheço (Da imunidade parlamentar, ed. Rev. Forense, Rio, 1955) 
ser citado na sua opinião íntegra e não numa escensa e abstrusa referência a um 
aspecto de sua obra. Escuso-me de citá-lo. Todos o conhecem. Não podia o re
lator mencioná-lo só para dizer que os alemães chamam de indenidade a imunida
de ou coisa equivalente. E daí? Se leu, o Senhor Alcino Pinto Falcão, deve saber 
que o seu livro é inteiramente contrário ao que diz o parecer Martins Rodri
gues. No seu Constituição anotada, em colaboração com outro juiz de valor, o Se
nhor Aguiar Dias (vol. I, José Konfino, ed. Rio, 1956, págs. 34-135) o Sr. Pinto 
Falcão realmente diz que os alemães usam a expressão indenidade para designar a 
imunidade prevista no art. 44 da Constituição brasileira de 1946. Mas acrescen
ta—e isto é que é importante: 

"Alguns acham que o instituto é antidemocrático e não se justifica nos 
dias que ocorrem a sua subsistência. Mas a verdade é que todas as Constituiçõ
es modernas, mesmo as marxistas, continuam a prever a imunidade parlamen
tar, como mal necessário, talvez, mas o seu não-reconhecimento reduziria em 
muito a independência dos parlamentares, como manifesto prejuízo para a pró
pria democracia." (pág. 134) 

47. AGORA A VÍTIMA É UM AMERICANO 

Surge, porém, no parecer um autor americano: Watson (Tbe Constitution of 
the U.S. 1910. vol. I. pág. 306 e segs.). Os americanos, diz o relator, chamam 
"privilégio" o que os brasileiros chamam de "inviolabilidade". E diz que Wat
son é um autor "entre outros", a sustentar essa afirmativa do parec"-

Engano, e grave. 

A página citada pelo relator é a da edição de Callaghan Chicago, 1910. 

Pertence ao Capítulo XV: "Compensation and Privilegs of Senators and 
Members". 

Nesse capítulo estuda o autor o subsídio (compensação, compensation) 
dos senadores e deputados pelos seus serviços. E o princípio da lei americana, a 
seguir, o que se engloba na expressão "privileges": nunca serão presos, durante 
as sessões, e indo ou voltando delas, senadores e deputados, exceto quando co
metam traição, felonia ou breach ofthe Peace. Mas em nenhum caso serão "quere-
lados em qualquer outro lugar, por qualquer Casa (do Congress)", É essa cláu
sula que o autor chama como todos os autores americanos a "exemption of Se
nators and Representatives from responsability" (pág. 301). 
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A tradução inglesa de imunidade no sentido aqui empregado, de aplicação 
do termo genérico a um caso determinado - o da irresponsabilidade parlamen
tar — não é "privilégio", nem em português nem em inglês como erroneamente 
pensa o relator. 

Nada como um dicionário. Vejamos o Webster. 

- Privilege - do latim privas legis, lei privada. No Direito Romano, uma lei a 
favor ou contra determinada pessoa. "Conceder-se algum direito ou isenção 
particular". Investidura de um direito ou imunidade particular. Por exemplo: 
dar aos deputados o privilégio de não serem presos. ("To privilege repre-
sentaüVes from arrest"). 

Mas o Sr. Martins Rodrigues diz que os americanos chamam "privilégio" 
o que os brasileiros chamam "inviolabilidade". Então vejamos o que é: 

"Inviolability — Qualidade ou estado de ser inviolável". 

Inviolable — Not violable; not sucestible of hurt, wound or harm (used with 
respect to ether physical or moral damage); not sucestible or permissible of 
being profaned or corrupted). 

Quanto à irresponsabilidade parlamentar, no Direito Constitucional Ame
ricano se traduz por "exemption from responsabüity" é o que demonstra o pró
prio autor citado pelo Sr. Martins Rodrigues. 

Sobre essa isenção de responsabilidade, vale dizer que essa irresponsabili
dade parlamentar, eis o que diz Watson nas páginas seguintes a que nos convi
da o relator: 

"AH writer on this subject have treated freedom of speech as the most 
important privilege cllaimed members of legislativ bodies". (pág. 322). Faz um 
histórico desse privilégio. A certa altura (pág. 326) menciona a clássica decisão 
do caso Coffin vs. Coffin (Journal, 452). 

48. N E M A CONSTITUIÇÃO ESCAPA 

Já voltaremos a Watson, porque a ele voltou o relator, para novamente 
citá-lo erradamente. E desta vez não um erro de tradução, mas numa interpre
tação que não corresponde à exposição do autor citado. Mas o relator volta ao 
Brasil. Voltemos com ele: 

Passa o relator a dizer-nos que "o preceito no Brasil estatui a inviolabili
dade ou a irresponsabilidade, como se prefira dizer, é o que se contém no art 
44 da Constituição de 1946". E cite o artigo: 

Ora, o artigo 10, exatamente: 

"Os deputados e senadores são invioláveis no exercido do mandato por suas opiniões, 

palavras e votos." 
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Se o relator julga que inviolabilidade e irresponsabilidade parlamentares, 
no Direito Constitucional Brasileiro, são sinônimos, antes de ir adiante é preci
so provar-lhe que não são. 

É grave o erro do relator. Primeiro, porque ele é relator; Segundo, porque 
ele defende o ponto de vista que interessa ao Governo; Terceiro, porque ele 
representa, no mínimo, um voto; Quarto, porque é um colega a quem eu não 
desejaria ferir em seu amor-próprio de jurista — eu que não sou jurista e a que 
ele nega o direito ao amor-próprio. 

O artigo 44, já visto, é o que se ocupa da inviolabilidade parlamentar. 

Mas há um artigo que se ocupa da irresponsabilidade parlamentar. A co
missão toda sabe qual. É o artigo seguinte, o 45: 

"Desde a expedição do diploma até à inauguração da legislatura seguinte os membros 

do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem 

processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara." 

Os parágrafos desse artigo, como sabem, ocupam-se da exigência de licença 
prévia para os casos de prisão em flagrante e autorização para a formação da culpa. 

Inviolabilidade e irresponsabilidade não são, pois, a mesma coisa, "como se 
prefira dizer" (Relator Martins Rodrigues) no Direito Constitucional Brasileiro. 

A lição de Pontes de Miranda é definitiva: 
"2) LIBERDADE D E OPINIÃO - Sem liberdade de pensamento, sem 

liberdade de emiti-lo (liberdade da palavra, da opinião), não há Poder Legislati
vo que possa representar, com fidelidade e coragem os interesses do povo. E 
essencial à vida dos parlamentares que as correntes, neles manifestadas, se pro
nunciem, ou teremos um simples Conselho de Estado em sistema unipartidá-
rio. A Constituição de 1946, seguindo a de 1934, vai ao ponto de ordenar que 
nas comissões se atenda a representação proporcional dessas correntes art. 40, 
parágrafo único). Isso basta para frisar quão profunda foi a convicção do Poder 
constituinte nas vantagens do sistema pluripartidário. 

"a) Enquanto o art. 4 a é regra de Direito Constitucional Processual For
mal, o art. 40 é regra de Direito Constitucional Material: aqui, irresponsabiliza-
se o deputado ou senador; ali, apenas se lhe acoberta a personalidade, imuniza-
se o deputado ou senador à realização do Direito Penal, ao processo. Fala-se, 
por isso, em inviolabilidade pessoal e em irresponsabilidade legal. Devemos 
restringir o comentário desta nota à regra de Direito Constitucional Material. 
Por ela sabemos que ao opinião do deputado ou do senador é livre, que os cha
mados de opinião não alcançam, que os preceitos do Código Penal e de outras 
leis, sobre manifestação do pensamento, até à tribuna não chegam. Se não se 
abre o processo é porque todo processo supõe regra de Direito Material que in
cida e se tenha de aplicar; e, na espécie, não há exatamente regra de Direito Ma-
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teriaL A lei material exclui o crime mesmo. (Não se argumente com o pensa
mento de juristas que escreveram sob outros sistemas jurídicos. O art. 44 da 
Constituição de 1946 é preexcludente de regra jurídica que considere crime a 
opinião do senador ou do deputado, ainda que, se a pessoa não fosse senador 
ou deputado, estivesse composto o suporte factício da regra jurídica penal). 

"b) As regras jurídicas constantes de lei ou do Regimento Interno que fe
rirem o art. 44 serão inconstitucionais. As limitações regimentais não podem ir 
além de normas de boa educação, cortesia e respeito recíproco. A Mesa pode 
ser autorizada pelo Regimento Interno a proibir a publicação de frases grossei
ras, os direitos imorais, as alusões injuriantes ou caluniosas, os insultos ou a sua 
publicação. 

"c) Uma das principais missões do Poder Legislativo é a autorização ou 
aprovação de atos do Poder Executivo e dos órgãos legislativos estaduais nos 
casos dos arts. 2a e 63, II; de modo que, sem a liberdade de opinião, estariam ir-
remissivelmente sacrificados os resultados. Um poder sem força, diante de um 
Poder que comanda a força e nomeia os membros do Ministério Público e os 
juizes. A regra de Direito Material fez-se imprescindível e não ofende os princí
pios de democracia e de igualdade — serve a ele. 

{Comentários à Constituição brasileira de 1946", vol. II, pág. 242). 

Adiante ainda esclarece o eminente brasileiro: 

"A imunidade do art. 45 é de Direito Constitucional Processual: não apa
ga o crime (anistia, indulto), nem irresponsabiliza (exclusão do crime mesmo) — 
apenas impede o processo. Cumpre, pois, não confundir com a regra do art 
44, que é de Direito Constitucional Material, (Id, 244). 

Ambas, "irresponsabilidade e inviolabilidade", são imunidades. Uma quer 
dizer que o deputado não pode ser levado à Justiça senão mediante certas con
dições que a Constituição estabelece. 

Outra quer dizer que o deputado não pode ser levado à Justiça em condi
ção alguma por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do seu mandato. 

Se o relator confunde as duas noções, explica-se que ele haja chegado a 
conclusões tão diferentes do que se espera de uma Comissão de Constituição. 

49. AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 
"VARIAM MUITO"... 

Passa, então, o relator a citar constituições: Diz que: "desde o Império, 
admitiu "o Direito Constitucional Pátrio", isto é, o brasileiro, como prerrogati
va do Poder Legislativo, variando na sua declaração, a letra dos textos constitu
cionais"... 
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Primeiro engano dessa nova série. A variação tem sido, até, muito peque
na. Se há princípio que se tem mantido desde o Império, nas Constituições bra
sileiras, é esse o da inviolabilidade parlamentar. 

Dispenso-me de demonstrá-lo tão conhecidos são os textos, quase inva
riáveis, desde 1823 até a data do Parecer Martins Rodrigues. A guisa de ilustra
ção, mencionem-se aquelas palavras do Deputado Andrada Machado, nome 
parlamentar do primeiro Antônio Carlos, irmão e companheiro do Patriarca na 
sessão da Assembléia Constituinte Brasileira, de 16 de maio de 1823, quando se fa
lava em punir o deputado Padre Venâncio, que defendia as idéias republicanas. 

"Ora, o direito de expelir do nosso seio a quem fosse legalmente eleito é 
que, graças a Deus, não temos nós, nem desejarei que jamais nos arroguemos. 
Resta, pois, ver se o padre Venâncio foi ou não eleito segundo o Direito. Os 
que sustentam que ele não era elegível, pegam-se à condição de ser desafeto à 
causa do Brasil o que acreditam que se demonstra das suas cartas inscritas nas 
folhas públicas e como não duvidam da sua autoridade em anunciar este juízo, 
também não hesitam em estender à Câmara de Olinda. 

"Eu, porém, que não estou certo mesmo se acaso segundo as instruções 
nos compete o julgar da habilidade ou inabilidade dos eleitos populares, embo
ra esteja convencido que é da essência das assembléias representativas seme
lhante autoridade, muito menos me persuado que há provas de inabilidade legal 
do eleito, isto é, da sua inimizade à causa dò Brasil. 

"Podem haver indícios, podem existir suspeitas mais ou menos fundadas, 
mas provas convincentes da culpa do deputado eleito é o que não encontro nos 
seus papéis apontados. Estes são também os sentimentos da comissão: ela disse 
que a Câmara de Olinda não tinha direito de excluir, e quase nada quando ti
vesse este direito não existia causa de exclusão qualificada pela lei". 

"Senhor Presidente, nós somos guardas do direito do povo: somos os 
mantenedores da sua liberdade e esta não pode existir sem direito de repre
sentação, mas de representação de livre escolha, e nunca arbitrariamente ani
quilada por algum indivíduo ou corporação, qualquer que ela seja. Sem repre
sentação não há Nação livre: sem livre escolha não há representação." 

"É mister que a inabilidade conte com mais clareza do que a luz meridia-
na para não produzir efeito à vontade popular, em dúvida atentar contra ela, é 
declarada tirania que a comissão não devia patrocinar." 

("Anais do Parlamento Brasileiro — Assembléia Constituinte 1823, Tomo I". 
Hipólito José Pinto, ed. Rio de Janeiro, 1876 — págs. 84 e 85"). Assim se falava 
no Parlamento Brasileiro, Sr. Presidente, desde 1823. Foi preciso chegar ao 
Governo Kubitschek para que as Constituições Brasileiras variassem muito na 
opinião do distinto relator. 
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O que tudo faz lembrar a estória do menino cearense inteligente como quase 
todo, cearense mas que não gostava de estudar, ao contrário da maioria dos cea
renses - menos o Sr. Armando Falcão. Perguntaram ao menino, nos exames, qual 
era a população de Fortaleza. Ele, evidentemente não sabia; mas, não se apertou, 
olhou para o ar, olhou para fora, olhou para dentro, e disse muito sério: 

- "A população de Fortaleza? Bem, professor, varia muito... 

"...mas sempre continua o relator, com o mesmo objetivo de resguardar a 
liberdade e a independência dos legisladores, não no interesse individual dos 
mesmos ou como direito subjetivo deles e sim tendo em vista o interesse públi
co e o livre funcionamento da corporação." 

Salienta, então, que só a Carta chamada Constituição de 1937 faz restriçõ
es (art 43) idênticas, dÍ2 ele, às do § l 2 do art 89 da Constituição Portuguesa de 
1993". 

Mas "que se há de entender, pergunta o relator, pela inviolabilidade dos 
deputados no exercício do mandato, por suas opiniões, palavras e votos? 

Pergunta ainda: "Terá essa prerrogativa, aí exarada, como geralmente nos 
diplomas políticos dos povos livres, uma extensão limitada, sem qualquer restri
ção, admitindo quaisquer excessos e até crimes? Ou suportará, na sua interpre
tação (...) alguma limitação (etc.)?" 

É aí que se permite aludir a um "broquel de privilégios parlamentares" 
que permitiria até violações da lei penal. 

50. A MAIOR VÍTIMA D O RELATOR CHAMA-SE PARSONS 

O relator faz perguntas que-já contêm, na sua formulação, a resposta que 
ele deseja e o Poder Executivo exige. A resposta torna-se, desde logo, evidente. 
Para alicerçar a conclusão que não tarda, ele cita o voto da Chiei'justice Parsons, 
referido por Watson, na obra já por ele e por nós mencionada. *•' 

(1) (Watson - On fie Constitution ofthe United States - Colghan & Company - ed. de 1910, pág. 
362). 
I therefore trink diat article ought not to be construed stricdy, but liberaly, that the full de-
sig of it may be answered. I will no confine it to delivering an opinion ultering a speech or 
naranguing in debate but will extendit to the giving of a vote, to the making of a vote, to 
the making of a written repoit and to every other act resulting from the nature, and the 
execution of the office. 
And I would define the article as securing to every member exemption from everything 
said or done by him as a representative in the exercice of the functions of the office wit-
hout inquiring wnether the exercice was regular and agamst their rules. I do not confine 
the member to his place in the House: and I am satisfied that there are cases in which he is 
entided to his privilege: when not with the walls ofthe representatives chamber). 
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Disse o Juiz Parsons, segundo a versão do relator, tirada do livro de Wat-
son (sem citação de página, no parecer): 

"Esses privilégios são assim assegurados, não com a intenção de proteger 
os membros do Parlamento contra perseguições para seu próprio benefício, 
mas para sustentar os direitos do povo, para habilitar os seus representantes a execu
tarem as funções do seu ofício sem temor de perseguições civis ou criminais." 

O texto mesmo, na versão do relator, é claramente contrário à conclusão 
do parecer do relator. Mas, vejamos primeiro o original. O voto a que ele se re
fere é o Chief Justice Parsons que há pouco transcrevi. Apenas, ele cita as cinco e 
meia primeiras linhas de um voto que, na tradução de Watson (págs. 326, 327) 
tem 41 linhas. 

A tradução do pequeno trecho desse voto não está má. Só que em vez de 
ofício, office, no caso, traduz-se por investidura. Ainda não existe, e muito me
nos no direito constitucional americano, o "ofício" de deputado ou senador. O 
que importa é que o voto continua. 

Não fica nas linhas transcritas no parecer. Eis o pensamento completo do 
juiz cuja sentença foi cassada pelo nobre relator: 

"Portanto, eu penso que o artigo não deve ser interpretado estritamente e 
sim liberalmente a fim de que o seu inteiro alcance seja preenchido. Eu não o 
confiarei à missão de uma opinião, ao pronunciamento de um discurso ou às 
arengas de um debate; mas o estenderei à concessão de um voto, à redação de 
um relatório e a qualquer outro ato resultante da natureza, e no desempenho 
do mandato. E definirei o artigo como assegurando a todo membro do Con
gresso isenção de processo por tudo o que disser ou fizer como representante 
(do povo) no exercício das funções desse mandato, sem indagar se o exercício 
foi regular, de acordo com as regras da Câmara, ou irregular, contra as suas re
gras. 

Eu não confino o representante ao seu lugar na Câmara: estou convenci
do de que há casos em que ele tem direto a esse privilégio até quando não este
ja entre as paredes da Câmara dos Representantes". (Op. át. págs. 326-327). 

Assim, a citação do relator, tirada da mesma página e do mesmo livro, 
está trancada de modo a fazer crer que o juiz que ele invoca, restrinja, quando 
o juiz que ele cita, exatamente nesse voto. Ampliava o campo da irresponsabili
dade parlamentar. 

O relator não se deu sequer ao trabalho de ver a que propósito o juiz Par
sons deu o seu voto. Nem de saber quem era o Chief Justice Parsons. Repitamos, 
vencendo o temor de cansar a atenção da Comissão. Mais vale cansá-la do que 
mistificá-la, mais vale ser longo do que falso. 
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Tratava-se do caso Coffin vs. Coffin. O juiz Parsons não era da Suprema 
Corte dos Estados Unidos, era da Suprema Corte do estado de Massachusetts. 
Corria o ano da graça de 1808. Na Câmara Estadual, surgiu o caso. Logo acima 
das linhas transcritas pelo relator, na mesma página, está resumida a questão: 

"O caso era uma ação por difamação oral resultante do uso de linguagem 
ofensiva quando os querelantes conversavam na Câmara dos Representantes de 
Massachusetts. Mas as palavras não foram usadas em qualquer discurso ou alo-
cução feita pelo congressista no desempenho de seus deveres como tais, embo
ra fossem pronunciados no plenário da Câmara durante sessão relacionada com 
matéria que estivera recentemente sob debate na mesma Câmara. Como relator 
na Corte, o Chief Justice Parsons disse: (pág. 326): 

...segue-se o voto que acabamos de ver." 

Portanto, numa ação por difamação oral (islander) intentada contra um 
deputado estadual de Massachusetts em 1808, injúrias proferidas fora da tribuna 
em conversa no plenário, a propósito de assunto que se havia recentemente 
versado na Câmara, o juiz Parsons considerou que mesmo nesse caso o deputado 
estava coberto pelo instituto da responsabilidade parlamentar, isso é, não 
podia ser processado sem ofensa à Constituição. E isso desde 1808... Não cita
rei o resto do voto, para não alongar ainda a referência. Mas não o faço porque 
ele insiste no mesmo ponto — que é precisamente o inverso do que pretendeu 
o relator com a citação trancada que acabamos de esclarecer. Parsons decidiu 
ampliar a irresponsabilidade parlamentar justamente porque estava convencido 
de que ela existe em benefício do povo. Daí o relator cita uma parte do que dis
se o juiz e depois, com base — digamos — nesse erro, concluiu: 

"Se essa é a finalidade do privilégio, desde logo se há de concluir"... Por
tanto, é nessa citação que ele baseia "desde logo" a sua conclusão. E concluiu o 
que, Sr. Presidente? 

51. O INTERESSE D O POVO 

"Se essa é a finalidade do privilégio, desde logo se há de concluir que ela 
(sic) não pode ser utilizada contra o interesse do povo ou o que é pior, para a 
destruição do seu interesse fundamental, que é o do seu bem-estar e o da sua 
segurança." 

Assim, Parsons dizia que: "no interesse do povo o seu representante deve 
ter o mandato protegido." Martins Rodrigues, louvando-se em Parsons, conclui 
ao contrário: 

"Lógico, que não? Pois, vejamos: quem é que decide o que é e o que não 
é de interesse do povo?" 
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A maioria, só? Não. Para isto, assegurou-se a representação proporcionaL Para 
isto existe — na lei e nos costumes — como a própria marca registrada da Democra
cia, o direito das minorias. Para isto, deu-se a cada deputado um mandato indivi
dual. Do contrário, bastaria um deputado só de plantão, a interpretar o que o Gover
no considera interesse do povo e a carimbar o seu voto nas mensagens do Executivo. 

Por exemplo: o nobre Relator Martins Rodrigues considera interesse do 
povo truncar uma citação. Eu considero, por exemplo, que uma citação mes
mo contrária ao nosso ponto de vista, nunca deve ser truncada. Qual de nós 
dois tem razão? Do ponto de vista da honestidade intelectual sou eu. Do ponto 
de vista da razão de Estado, talvez seja ele. Do ponto de vista democrático tal
vez os dois tenham razão, desde que se considere compatível com a defesa de
mocrática a desonestidade intelectual. 

Ele representa uma corrente, eu outra bem diferente. Mas, se em nome 
dos interesses do povo ele procura impedir que a corrente que eu represento 
exista nesta Câmara e aqui exerça o mandato que recebeu, então já não se trata 
de saber quem tem razão, trata-se de chamar pelo nome o que isto é. Isto é 
uma técnica totalitária. Isto é a negação da democracia. Isto é a vitória do ma-
quiavelismo mais grosseiro e mais primário, o maquiavelismo dos que vão rece
ber ordens para saber quais são as soluções do Direito. 

É preciso que se mostre à Câmara, a profunda repugnância que deve ter 
todo verdadeiro democrata pela falsidade de um apego a uma democracia que 
se sustentasse de mistificação e de sofisma. Neste caso estamos vendo, objeti
vamente, como funciona uma "democracia popular", um desses regimes de fal
sa democracia que, em nome do povo, chama interesse do povo tudo aquilo 
que convém aos que dominam, exploram e enganam o povo. 

O regime que assim se está preparando é aquele definido por François 
Houti: 

"Um tal regime distancia-se, evidentemente, muito da democracia liberal 
pois não admite nem a separação de poderes nem eleições verdadeiras... Na 
realidade, a maior parte das liberdades garantidas pela Constituição só existem 
no papel ou são reservadas unicamente para certa categoria de cidadãos que 
eles próprios só as podem exercer dentro de estreitos limites" (in Reme politique 
et parlamentam. Paris, 1950, n- 594, cit Lojácono. Le prermgative dei membri dei 
Parlamento, Milão, Giuffre, ed. 1954, pág. 17). 

O interesse do povo não é guardar em segredo o que o Sr. Macedo Soa
res quer que fique secreto. Este será o pensamento do Sr. Martins Rodrigues. 
Mas não é certamente o meu, como não é o da UDN nem do PL nem o de 
muitas consciências livres que, nesta Câmara, não se deixaram carimbar como a 
carne verde dos matadouros: "boa para consumo". 
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Fica nisso o relator? Não. Ele diz a seguir: 

52. "MAS NÃO É SÓ" 

Ele diz que o direito à inviolabilidade defende o representante contra as 
restrições à sua liberdade, no cumprimento do mandato. E esclarece, por conta 
própria: "no exercido legítimo do mandato". 

Parece que estamos de acordo. Mas, que é "exerdcio legítimo do mandato"? 

É o exercício a que se refere Rui Barbosa — ele próprio revelador de do
cumentos confidenciais do Itamarati e não da sua tribuna de senador, mas em 
simples conferência pública. 

Se a Constituição diz que o deputado é inviolável no exercício do seu 
mandato, pelas palavras, votos e pareceres que profere, segue que ao falar, vo
tar ou dar pareceres, ele não pode ser processado, porque quando fala, vota ou 
dá pareceres está exercendo legitimamente o seu mandato. O que ele diz, se 
pode sair no Diário do Congresso, é exercício legítimo do mandato. Se não pode, 
também. As únicas penas previstas são as do Regimento Interno. 

Tais considerações explicam que a imunidade não se limita á prisão, mas 
se estenda também às ações judiciais que, sem suprimir a liberdade física do 
parlamentar, poderiam constituir, em relação a ele, um meio de intimidação. 
Explicam que a imunidade seja extensiva a toda1 a duração do mandato. Sem 
dúvida essa imunidade é necessária, pois todas as Constituições a consagram. 
Contudo, aplicada a infração de direito comum, ela apresenta um caráter exor
bitante mais acentuado do que a irresponsabilidade em razão de discursos e vo
tos. (Ver op. cit. págs. 714-715). 

Fica, assim, em novo exemplo, demonstrado que os autores citados pelo 
relator dizem o contrário do que ele diz. Ficam, ainda, e por isso agradeço ao 
relator, incorporados à informação da comissão mais alguns conceitos dos 
mestres do Direito Constitucional; pois, há pouco, ao ler para a comissão as ra
zões que justificam a irresponsabilidade e a inviolabilidade, creio que todos sen
tiram, como eu, que não é possível votar essa licença do Procurador Militar e, 
ao mesmo tempo dizer que se defende o Poder Legislativo, que se é democrata 
e que se pretende manter o Brasil dentro da legalidade. 

53. O PARADOXO DA DEMOCRACIA TOTALITÁRIA 

O trágico paradoxo das chamadas "democracias totalitárias" atuais, con
siste exatamente em que a liberdade, os direitos, as prerrogativas que conferem 
autoridade ao povo organizado em partidos e assembléias políticas existem no 
papel e no palco. São ilustrações de um livro. São figurantes de uma ópera. 
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Mas não se pode usar a liberdade, exercer os direitos, reivindicar as prer
rogativas sem que se exerça, do modo ora sutil ora brutal, mas sempre odioso, 
a força do Poder Supremo, que se diviniza em nome da Pátria, do Partido, da 
Constituição, qualquer mito ou idéia-força. 

O "interesse do povo", em vez de uma razão, converte-se num pretex
to para privar o mesmo povo de atender como bem entender, ao seu inte
resse. 

Em nome da massa, inorganizada ou arregimentada em grupos rigorosa
mente controlados — no caso brasileiro, pela fraude eleitoral, pelas autarquias, 
pelo monopólio, pela máquina educacional perra e guinchante — nega-se ao 
povo consciente que busca exprimir-se por meio de seus líderes e agrupamen
tos democráticos, o poder de fazer sentir a sua verdadeira vontade, a sua opi
nião sincera. 

Numa palavra, o Direito passa a ser regido por interesse do grupo que, 
constituindo o Governo, domina o Estado: não pelas regras permanentes da 
razão e da revelação. Talvez alguns membros da Maioria fiquem muito sur
preendidos e, até, indignados se lhes dissermos isto. Mas, saibam que o Estado 
brasileiro, hoje, já se parece muito mais com um Estado totalitário do que com 
uma estrutura democrática. 

O preço do progresso e da modernização do País, quando este é regido 
por uma Oligarquia anacrônica que se exerce por meio de expressões políticas 
refalsadas, é a rigidez de sua estrutura, em conflito com a delirante improvisa
ção a que se atiram convulsivamente, os seus pseudotécnicos. 

O programa de desenvolvimento industrial, centralizado no poder econô
mico do Estado e com base na inflação, leva necessariamente o regime à orga
nização arbitrária, forçada, de um lado, pelo gigantismo do Estado e, de outro, 
pelo seu desprezo para tais cometimentos. 

Há muito mais a dizer sobre estes pontos, evidentemente. Mas, do que 
hoje interessa ao Governo, digamos-lhe que ele não nos surpreende com o 
seu rumo certo em direção ao arbítrio. Forçosamente caminhará em sentido 
contrário ao da evolução democrática não só pela origem espúria e corrupta 
do atual Governo. Também e ainda mais, pela sua incapacidade técnica e 
impossibilidade política de resolver, com as necessárias reformas, a crise 
brasileira. 

Esta é de crescimento, sem dúvida; mas não é a de crescimento que nos 
inquieta. A outra crise que condiciona essa, é a de estrutura. A estrutura social 
se alterou e a política se diluiu, enquanto a econômica se acelera com o com
bustível da crise financeira. 
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54 - MONÓLOGO DE DUAS BOCAS 

Vivemos, no Brasil, uma grande mentira. Quanto mais se fala em demo
cracia, mais se proporciona ao povo demonstrações concretas de desapreço 
pelo povo, em sua justificação. Os semimarxistas e os frios ganhadores de di
nheiro que regem o País esqueceram-se de que as forças morais condicionam, 
quando não determinam, as reações do povo. Desprezaram a crise moral. Esta 
vai liquidá-los, o que não seria mau, se não exigisse, ainda, maiores sacrifícios à 
Nação perplexa. 

Numa ocasião como esta, surpreendem-se esses senhores ao ver que o 
povo não acredita na anedota dos quinze milhões para fazer um código: nem 
na lenda do segredo do telegrama: nem na segurança nacional a depender do 
mistério sobre o telegrama 293. 

O que o povo já percebeu é que está sendo governado por fariseus da de
mocracia, por tartufos de uma pudidcia que, ao menor descuido, se desmanda. 

A reação popular à injustiça e à maldade surpreende o Governo, Senhor 
Presidente. Pois, então, não é só da segurança que essa gente cuida? Essa gente 
sabe, como sabia Franklin Roosevelt, que quem troca liberdade por um pouco 
de segurança não merece liberdade nem segurança. E que segurança, Sr. Presi
dente? A Lei de Segurança... 

Imagine-se se seria possível existir Minoria, quando a Maioria decidisse, 
conforme a conveniência política do Governo, se os representantes da Minoria 
estão ou não exercendo legitimamente o seu mandato! O diálogo democrático, 
é, neste caso, um monólogo de duas bocas, no qual uma diz o que quer e a ou
tra sequer pode dizer o que pensa. 

Nova rodada de autores serve, então, o Sr. Martins Rodrigues, em apoio 
da sua interpretação. Mais uma vez, os autores que cita não o acompanham 
nessa aventura jurídico-literária, menos de juristas de Direito do que, como cer
ta profissão chamam os alfacinhas juristas do dinheiro a juro. 

Barbalho é citado toda vez que se fala em limitações às imunidades parla
mentares. Para citá-lo, lembra o relator que Barbalho foi Constituinte em 1891 e, 
mais tarde, Ministro do Supremo. Mas, como aconteceu aos desventurados autores 
que lhe caíram nas mãos, nem com tão altos títulos foi poupado pelo relator. 

Todos sabem que Barbalho não era favorável à extensão que os demais 
constitucionalistas, brasileiros e estrangeiros, dão às prerrogativas parlamenta
res. Mas a interpretação que o relator dá à discordância desse comentarista da 
Constituição de 1891 é abusiva. 

Temos o texto. Ele se encontra na página 64, refere-se ao art 19 da pri
meira Constituição republicana. Escreve Barbalho: 
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Art. 19. Invioláveis. Entende-se que o devem ser os representantes da Nação para 

que, com toda a isenção e independência, possam exercer o seu mandato". E continua: 

"Entretanto, força é convir que nada há mais estranho do que existirem 
invioláveis numa República. Num regime em que o chefe do Executivo dispõe 
de imensa força e prestígio que é inerente à realeza, é preciso fortalecer e ampa
rar o elemento democrático; os representantes do povo precisam ser garantidos 
contra o rei, que sem isso os pode perseguir e anular. Foi isso o que deu lugar 
às imunidades dos membros do Parlamento, e ainda hoje se vê, na culta e livre 
Inglaterra, o presidente da Câmara Baixa ou dos Comuns, por ocasião da aber
tura, começar por declarar que reclama em nome e da parte deles, antes de 
tudo, o direito de falar com liberdade, o direito de liberdade para suas pessoas, 
para seus criados, assim como livre acesso à presença de Sua Majestade etc: o 
que o Lorde Chanceler concede em nome dessa Majestade. Q. Dube, Le Droit 
Publique de Ia Confédération Suisse. Tom. 1, pág. 197). Mas é da essência do regime 
republicano que quem quer que exerça uma parcela do Poder Público tenha a 
responsabilidade desse exercício: nele ninguém desempenha funções políticas 
por direito próprio; nele não pode haver invioláveis e irresponsáveis entre os que 
exercitam poderes delegados pela soberania nacional. 

"Não há fundamento nem necessidade dessa exceção aberta em favor das 
pessoas dos legisladores. Já não estamos mais em tempos em que um chefe de 
Estado, um Jaime VI, quando irritava-se com a Oposição, fazia prender os 
membros do Parlamento que o contrariavam (César Cantu, Hist. Univ. livro. 5. 
cap. 3. e com a organização constitucional que temos, mais há que recear das 
câmaras o Presidente da República, do que elas dele, dada a faculdade, que fi
cou cabendo à dos deputados, de o suspender por uma simples maioria de vo
tos, conforme o art 52, parágrafo único. 

A liberdade da palavra e do voto é inerente, não há negá-lo, ao mandato 
legislativo; mas não é, não pode ser, absoluta e ilimitada, ao ponto de impune
mente ferir direitos do povo e do cidadão. Isso seria até absurdo: o mandato é 
para agir no sentido do bem público e em prol da Nação." 

Aí se evidencia como se enganava o comentarista, cujo livro, em 1902, 
rescende a utopia. Ele julga chegado o milênio feliz:... "já não estamos em tem
pos em que um chefe de Estado, um Jaime VT, quando se irrita com a Oposi
ção, fazia prender os membros do Parlamento que o contrariavam, e com a or
ganização constitucional que temos, mais há de recear das Câmaras o Presidente 
da Repúbüca do que elas dele, dada a faculdade que ficou cabendo a dos 
deputados, de o suspender por uma simples maioria de votos, conforme o art 
53, parágrafo único". 
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Que se enganava, provou-o a história republicana, com os deputados pre
sos, em diferentes épocas, a recorrerem à justiça para valer, precisamente, a in
violabilidade do mandato, que os estados de sítio e o estado-de-guerra (1936) e 
outras medidas de defesa, ou de opressão, do Executivo, promoviam. Prova-o, 
ainda agora, esta série de processos políticos que, declaradamente por motivo 
político, move contra nós o Executivo, no propósito, cinicamente proclamado, 
de nos afastar da Câmara. 

55. JOÃO BARBALHO E AS GRAVATAS 

Funda-se, pois, numa ilusão, a crítica de Barbalho. 

O mais importante, porém, no caso, é que no seu parecer, o relator faz 
crer — e acredito que seja ele próprio a primeira vítima de sua ilusão, que Barba-
lho julgava que a inviolabilidade não era absoluta na Constituição de 1891. 

Ora, precisamente o que Barbalho faz não é uma interpretação, é uma 
crítica. E Barbalho quem o diz, precedendo a crítica que faz a esse entendi
mento: 

"Entende-se que o devem ser [invioláveis] os representantes da Nação 
para que com toda a isenção e independência possam exercer o seu manda
to." 

Esta regra Barbalho queria mudá-la, e não conseguiu. Agora, o Sr. Mar
tins Rodrigues volta a tentá-lo, por processos que não teriam a aprovação do 
velho João Barbalho. 

Digo que todos os membros da Comissão de Justiça aqui estão de colari
nho e gravata. Mas acrescento: não deviam estar, porque faz calor e não há 
mais necessidade de pôr gravata quando faz calor. 

O Sr. Martins Rodrigues, se me desse a honra de uma citação, diria: — "O 
higienista Carlos Lacerda declara que os membros da Comissão de Justiça não 
usam gravata". 

A propósito, permito-me transcrever o que me diz, em carta de 30 de 
abril último, com sua inexcedível lucidez o eminente Sr. Raul Fernandes: 
"Penso não errar vendo o entendimento da Constituição, pelo comentário 
ao art. 19 da Constituição, pág. 64, in verbir. "Invioláveis, entende-se que o devam 
ser os representantes da Nação para que com toda a isenção e independendo possam exer
cer o seu mandato". O resto que se segue, é a crítica em que Barbalho impugna 
precisamente os termos absolutos da inviolabilidade. Sua opinião é que esta 
é irrestrita, de lege lata. De legeferenda, entende que devem ser declarados cer
tas limitações". 



138 Carlos Lacerda 

56. O DESPREZADO RUI 

Lembra o relator que a autoridade de Barbalho para fazer tal crítica à in
violabilidade na Constituição de 1891 tal qual pelo próprio Barbalho proclama
da, vem da sua qualidade de membro da Constituinte Rui Barbosa. O Sr. Mar
tins Rodrigues teve a boa idéia de não citá-lo. Poupou-o, assim, ao dissabor, a 
que não escaparam outros autores, de ver, do outro mundo, o seu pensamento 
desfigurado. Eis Rui Barbosa: 

"O privilégio de que se trata é, portanto, um privilégio a favor do povo, um 
privilégio a favor da lei, um privilégio a favor da Constituição. Sempre se entendeu 
assim desde Blackstone até Brunlialti, o mais recente dos tratadistas que o qualifica 
de tão necessário quanto, nas monarquias, a inviolabilidade do monarca. (...) "Fica
riam os legisladores em condição inferior à dos demais cidadãos, se unicamente 
por ser legisladores, pudessem-se converter em alvo às violências do poder, à velei
dade dos "processos célebres", ao arbítrio de certos magistrados às perseguições 
dos adversários políticos; longe de pô-los em situação privilegiada, a prerrogativa 
parlamentar, de fato, não fez mais que nivelar a deles à dos outros cidadãos". 

Depois de dizer que "a garantia da sua liberdade aderirá, inseparavelmente, 
ao representante, como a sombra ao corpo, como a epiderme ao tecido celular, ado
ta Rui o famoso conceito de Thomas Jefferson: "Se o Deputado se apresentar à pri
são sem licença da Câmara, se o senador se oferecer aos tribunais sem permissão 
do Senado, a autoridade que o detiver, terá violado a Constituição. Esta não po
dia firmar em caracteres mais inequívocos o princípio de que as imunidades parla
mentares não são apanágios das pessoas, mas propriedade da Nação em defesa sua". 

"Privilégio havia, pois — prossegue Rui — "mas de Constituição, não de indi
vidualidades. Não é dos instituídos em vantagem dos poderosos contra o povo, 
mas dos reclamados pelo interesse do povo contra o poder. Longe de ser estabele
cido contra a igualdade, para favorecer a um diminuto número de cidadãos, foi 
criado com o intuito de evitar, em benefício de todos eles, que o munus público do 
seu mandato se converta, para os encarregados de executá-lo, na mais perigosa de
sigualdade. Não fora esta defensiva, e mais guardado estaria o mais modesto parti
cular, pela sua simples obscuridade, contra as violências do poder que o homem 
político, indigitado pela escolha de seus concidadãos para o Executivo e entregue 
indefesa aos seus ressentimentos". (Rui, Comentários à Constituição. Coligidos por 
Homero Pires, voL Saraiva, ed. São Paulo, 1933, págs. 41 e 42). 

O capítulo em que se encontra esta referência ("A Imprensa", 6-10-1898) 
intitula-se "privilégio parlamentar". Assim, privilégio não é sinônimo inglês de 
um dos casos de privilégio como pensa o relator, e sim o conjunto de imunida
des, mesmo em português. Mas, é claro, em português de Rui Barbosa. 
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Desconfio sempre, aliás, dos pareceres que, sobre matéria constitucional 
que diz com as liberdades cívicas, omite qualquer referência a Rui Barbosa. Tal
vez não seja obrigatório citá-lo. Mas, quando se chega a citar como argumento 
de autoridade, a qualidade de Constituinte da Primeira República, a João Barba-
lho e não se menciona qualquer opinião do Pai da Constituição da Primeira Re
pública não precisa ser constitucionalista, nem sequer bacharel para ver nessa 
reserva, mais do que uma retração subsconsàente, uma quase declarada em 
todo caso indisfarçável idiossincrasia pelo homem a quem esse parecer mais 
ofende, a fonte do Direito Constitucional Brasileiro. 

57. "GAFE" DO RELATOR 

Depois de uma longa citação de Barbalho, ele chega a provar, exatamente 
quê? 

Barbalho diz na citação do Senhor Martins Rodrigues, que a liberdade da 
palavra e de voto no exercício do mandato não é absoluta e ilimitada a ponto 
de impunemente ferir o direito do povo e do cidadão". Certo. 

"Por que razão deverá ser irresponsável um representante do povo que se 
prova, por exemplo, haver mercadejado o voto?" 

Espero não estar cometendo uma "gafe" relendo este trecho de Barbalho, 
pois se é "gafe", Sr. Presidente, quem a cometeu foi o relator que o citou pri
meiro. Em todo caso, repetindo essa referência do relator, espero não ferir me-
lindres de ninguém. 

Os inconvenientes da irresponsabilidade absoluta a que se refere Barba
lho - e o seu comentário é de 1902 - foram corrigidos pelo poder de polícia da 
Mesa, a capacidade de censurar discursos, de interromper debates etc. Essas li
mitações encontram-se no Regimento. A criação de Barbalho serviria para uma 
das muitas soluções em que pensaram os donos do Brasil para punir-me: a sus
pensão, a censura, até a cassação serviria para uma tentativa de contestar a vio
lência. 

Mas não para justificar a intervenção do Executivo na Câmara, por meio 
do Procurador Militar, para levar-me ao Judiciário por causa de um discurso 
que aqui pronunciei. 

Isto não encontrou o relator em Barbalho nem em ninguém encontraria. 

No entanto, ele pensa ao contrário. Diz: "Não são pontos de vista isola
dos, os que acabamos de citar. Mesmo noutros povos (...) não faltam vozes das 
mais autorizadas para condenar toda interpretação que leve a considerá-la (a ir
responsabilidade parlamentar) como abroquelando a prática de crimes". 
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Aqui já foram dados, nesta Câmara, vários tiros contra um cidadão qual
quer, por um dos Srs. Deputados. É crime? É. Foi punido? Não. Onde estava o 
Deputado Martins Rodrigues nessa ocasião? Já houve luta corporal entre depu
tados. Por isso pode o Procurador tomar a iniciativa de os fazer processar? 

Vários deputados comparecem diariamente armados a essa Câmara, sem 
licença para isso. Apresentei projeto visando proibir essa prática. Esta comissão 
considerou inconstitucional o projeto, porque expunha os deputados a serem 
revistados — o que aliás não acontecia, mas a comissão supôs que pudesse acon
tecer - e isso seria, no entender da Maioria, incompatível com as prerrogativas 
dos deputados. 

Não sei o que fazia, na ocasião, o nobre deputado pelo PSD cearense. 
Certamente não lia Barbalho. 

58. ELEMENTAR, MEU CARO WATSON 

Não. Lia Watson. O mesmo Watson que já cita três vezes, duas das quais 
da forma que temos analisado. 

Vejamos como cita agora. Desta vez não menciona a página e transcreve 
esta pergunta do autor americano: 

"Alonga-se o privilégio ao ponto de proteger o membro do Parlamento 
quando ele profere e publica o que sabe ser falso e danoso, tal como se imputa 
a alguém a prática de crime pelo qual sabe que o mesmo não é responsável? (A 
página, não citada pelo relator é 323). 

Adiante, transcreve de novo: "Onde está a autoridade da Constituição 
que estenda o privilégio do representante à prática de um crime ou à difamação 
sem motivo?" (Id., ide., 329). 

E ainda cita: "Há muitos casos em que as palavras proferidas no debate 
não implicam na imputação de conduta criminosa ou em difamação, embora 
sejam extremamente pessoais e provoquem vivo antagonismo. O autor prefere 
entender que a Constituição (ao estabelecer o privilégio) se refere antes a tais 
expressões, sem que vise autorizar o membro do Congresso a imputar a ou-
trem atos criminosos protegendo-se com a escusativa do seu privilégio". (Id, 
id., 329). 

Temos de procurar no volume de 910 páginas de Watson, onde se encon
tram esses respingos sem referência a páginas. As citações encontram-se ao 
longo das págs. 328 e 329 do volume I. São frases essas, colhidas entre outras 
que sustentam diferentes pontos de vista, para encaminhar a formação de dife
rentes opiniões sobre a seguinte pergunta, que encabeça o subcapítulo: 
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"Does the privilege exempt a member from the efect of a mancious and 
corrupt slander of libel?" 

Watson transcreve variadas opiniões. O Sr. Martins Rodrigues colhe as 
que lhe interessam, esparsamente e desligando-as do contexto, apresenta-as 
como a última palavra do Direito Constitucional americano. 

Tenho, aliás, muita prevenção contra o costume de citar-se autores sem 
ter em conta as circunstâncias de tempo, meio e lugar. Nos Estados Unidos, o 
abuso das prerrogativas constitucionais dos congressistas poderia, eventual
mente, justificar opiniões favoráveis a certas limitações? Não chegaria a tanto. 
Compreendo, no entanto, que alguns autores se impacientassem. Mas, basta 
imaginar se nos Estados Unidos assistiríamos ao espetáculo que hoje estamos 
vendo nesta Comissão — e ver-se-á o que há de ridículo na citação de Watson 
pelo Sr. Martins Rodrigues. Isto mostra que, se não conhece bem Watson, o Sr. 
Martins Rodrigues conhece ainda menos os Estados Unidos. 

Mas dessas citações, ele se aproveita para acrescentar, com certa faceirice 
de quem, afinal, encontrou um bode expiatório para lhe dar montaria jurídica: 

"Nem, é claro, é justificável que a prerrogativa constitucional sob color de 
proteger o exercício do mandato, tão amplamente quanto necessário seja para 
cobri-lo com o seu manto e garantia, autorize a prática de atos criminosos, 
quaisquer que sejam eles." 

É por isto, talvez, que há tantos pedidos de processos de deputados aqui, 
na Comissão, parados e todos aqueles examinados foram negados, menos os 
meus que, agora — além de baterem o campeonato do número, batem também 
recordes de velocidade. 

O Sr. Martins Rodrigues excede-se a si mesmo, então, ao dizer que sus
tentar o que sustentamos, o princípio da inviolabilidade o de irresponsabilidade 
parlamentar, seria estabelecer, em favor dos membros do Congresso "o mais 
odioso, o mais revoltante e o mais reprovável dos privilégios - o do praticar o 
crime!" 

Mas, quem diz que há crime é a Justiça. Por enquanto, quem disse que 
houve crime foi o Poder Executivo — e o Senhor Martins Rodrigues acreditou. 
É um direito seu. Mas que nada tem a ver com o Direito. Nem, muito menos, 
com a democracia. E ainda menos com a Constituição, pela qual a função de 
dizer o que é e o que não é crime não pertence ao Poder Executivo e sim ao 
Poder Judiciário. Onde está neste julgamento prévio a que sou submetido a pa
lavra de um juiz dizendo que há um crime a punir, que existe possibilidade de 
ter havido um crime a punir, que existe em suma, algo passível de punição? 

O que se está fazendo, com esse parecer, é apenas esta monstruosidade: o 
Executivo quer arrancar do Legislativo um deputado, por meio de uma série de 
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processos. Como tem, aqui, a Maioria a favor dos seus desejos, quer chegar ao 
Judiciário, com o prestígio de decisões que são tomadas de comum acordo, 
com decisões meramente e declaradamente políticas, pelo Executivo em con
luio com o líder da Maioria nesta Câmara. 

O que há é o Poder Executivo, contrariado porque um de seus conspí-
cuos membros foi por mim denunciado pela prática de um crime batendo ago
ra à porta da Comissão de Justiça para pedir a este que me mande, em lugar 
dele, ao banco dos réus. O Sr. Martins Rodrigues está aqui para servir ao Exe
cutivo ou à Nação? Esta é rígida, na organização do Estado, tal qual a conhece
mos, pelo princípio da divisão de poderes. No entanto, aqui, é o Executivo que 
fala pelo Judiciário e decide pelo Legislativo. 

Ora, isto é a subversão completa do regime. Isto é a destruição da Constituição. 
Isto é pôr em risco a segurança dos cidadãos e, portanto, é pôr em risco a segurança 
nacional, que depende mais das garantias constitucionais do que do telegrama 295. 

Se crime existe, capaz de pôr em risco a paz e a integridade da Nação 
brasileira, é o que agora se pretende praticar — e com semelhante parecer, Sr. 
Presidente, catando migalhas de autores para torcer-lhes a intenção e o vigor 
do pensamento uno e insofismável. Pois, afora o Sr. Martins Rodrigues, ainda 
não aparecera jurista capaz de conciliar tais propósitos com a filosofia demo
crática de Governo, em nome da qual já foram dados arranhões na Constitui
ção — e em cujo nome, agora, se pretende praticar-lhe uma sangria. 

Com o doutor Sangrado, do GilBlas de Santillana", esses doutores da falsa 
legalidade que oprime o Direito e renega a moral sobre a qual o direito tem de 
estar fundado, só conheceu a medicina da sangria — e do semicúpio. 

Figura o relator, a seguir, a hipótese do deputado que investe contra a 
honra conjugai dos seus adversários ou lhes imputa a prática de atos viciosos 
que nada têm a ver com a função pública. Excelente exemplo aplicável a uns 
poucos, felizmente poucos, por seus distintos colegas. Mas, se eles lhes retirar, 
por isto as suas prerrogativas constitucionais, exagera. Pois a este, dá o Regi
mento remédio adequado. E a reprovação da Câmara e da opinião pública é o 
freio a tais demonstrações. 

De tais exemplos, que nada têm a ver com o caso em exame, ele parte 
para o seguinte: 

"Eis aí a razão por que algumas Constituições modernas, como, por 
exemplo, a de Portugal (art. 89, § l2), e a da Alemanha Ocidental (art 46; ex
cluem expressamente da proteção do privilégio parlamentar à prática dos cri
mes de injúria e difamação, sendo que aquela também excetua o ultraje à moral 
pública e a provocação pública ao crime". 

Registre-se mais uma vez, o hábito de dizer que existem várias e citar duas. 
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Não há que comparar a portuguesa. A Constituição do Estado Novo por
tuguês é concebida num sistema que não se pode comparar ao vigente no Bra
sil. Se o Sr. Martins Rodrigues quer proclamar, de novo, o Estado Novo, é ou
tra questão. 

59. ADULTERADA A CONSTITUIÇÃO ALEMÃ 

Vejamos a alemã, art 46, citado pelo relator. 

A Alemanha Ocidental, Sr. Presidente, é o patético resultado do domínio 
do regime que o nobre relator tanto admirou. Ao constituir-se, a nova Carta 
Constitucional da Alemanha Ocidental — dividida da outra Alemanha, a Orien
tal ou "Popular" de influência russa — recebeu influência direta da preocupação 
de evitar que o país voltasse à situação de que mal se livrara por uma guerra e 
uma derrota que a despedaçou. 

Ao citar uma disposição do art. 46, e sempre de modo incompleto, o rela
tor não a relaciona com o texto e o espírito, já não direi da Constituição, mas 
do próprio artigo citado. 

Pelo art. 46, os deputados não podem em nenhum momento ser incrimi
nados, judiciária ou disciplinarmente, pelos votos emitidos ou palavras pronuncia
das dentro da Dieta Federal ou em uma de suas comissões. Não podem, tam
bém, de modo algum, ser por isto chamados a responder fora da Assembléia. 
Mas o mesmo artigo acentua, infine: "Estas disposições não se aplicam às difa
mações e às injúrias". 

A execução final nada tem a ver com a Pátria, revelação de telegrama so
bre pinho etc. mas é a exceção, só ela, que interessa ao relator. Pois, vejamos lá. 

Por que a Constituição da Alemanha Ocidental faz essa exceção? É o que 
se aplica o item 3 do mesmo artigo: 

"(3) A autorização da Dieta Federal também é necessária para toda e qualquer 
restrição a liberdade dos deputados e para a sua incriminação em face do art 18." 

Que diz o art 18? Ei-lo: 

"Quem quer que abuse da liberdade de expressão das opiniões, especial
mente da liberdade de imprensa, da reunião, da liberdade de associação do se
gredo da correspondência postal, telegráfica e telefônica, do direito de proprie
dade ou do direito de asilo para combater a ordem constitucional liberal e de
mocrática incorre na perda de seus direitos fundamentais. Compete ao Tribunal 
Constitucional Federal declarar essa perda e fixar a sua duração." 

Assim, o que a exceção aberta no fim do artigo que assegura a irresponsabili
dade dos deputados alemães visou precisamente a evitar que os totalitários voltas
sem ao poder. Aqui, cita-se, agora, a Constituição alemã para obter efeito oposto... 
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Além de mal-entendida, a Constituição alemã foi amputada pelo relator. Pois 
não menciona ele, do mesmo art 16 que brandiu, o item final, que e decisivo: 

"(4) Toda ação penal e todo procedimento com base no art 18, encami
nhados contra um deputado, toda detenção e qualquer outra restrição liberdade 
de sua pessoa deverão ser suspensas, mediante comunicação da Dieta Federal." 
(No texto francês está à Ia demande). 

Assim, tudo o que se quiser fazer contra um deputado, poderá cessar a 
simples comunicação feita pela Câmara a que pertence. 

Também não mencionou o relator, na Constituição da Alemanha Oci
dental, o artigo que vem a seguir que transcreveu de modo, Sr. Presidente, tão 
incompleto. Sendo esse o art. 46, espero não ofender o entendimento jurídico 
do nobre relator, dizendo que o artigo seguinte é o 47. Ei-lo: 

"Os deputados têm o direito de recusar seu testemunho sobre as pessoas 
que lhes hajam confiado certos fatos em razão de sua qualidade de deputados, 
assim como sobre esses fatos mesmos. A apreensão de documentos é proibida 
nos limites em que vigora esse direito de recusar-se a depor." 

Assim, Sr. Presidente, a Constituição alemã estende a irresponsabilidade 
do deputado até o crime de terceiros, em matéria de documentos e de fatos. 

Ficam, pois, mais servidos o relator e o Governo, com o exemplo da 
Constituição democrática alemã. Ela prova o contrário do que o Governo quer 
que esta Comissão decida. 

Enquanto o relator cita a Constituição alemã dessa maneira, prossegue o Ita-
marati a devassa ou que outro nome tenha, para apurar quem deu o telegrama que 
demonstra o interesse em esconder ao povo o crime de um de seus membros. Pre
side essa Comissão um embaixador que já desertou de seu posto, em Assunção, 
vindo ao Rio contra ordem expressa do Ministro do Exterior. Esse modelo de exa
ção no cumprimento do dever é o Sr. Moacir Briggs, que Deus haja. 

60. A ARGENTINA: REFERÊNCIA OU CONFISSÃO? 

O relator refere-se, agora, ao artigo 61 da Constituição argentina. A esta 
altura, não sei mais do que estamos falando. O art 61 da Constituição argentina 
diz assim: 

"Nenhum senador ou deputado, a partir do dia de sua eleição até o dia 
em que o seu mandato cessar, poderá ser preso, salvo o caso de ser surpreendi
do em flagrante na execução de algum crime que mereça pena de morte, infa-
mante ou de outra aflitiva, do que se dará contra a Câmara respectiva com a in
formação sumária do fato." 
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Não entendo a referência. Procuro em volta. O art. 60, também do Capí-
l N\ tulo III da Constituição argentina, diz: 

"Nenhum dos membros do Congresso pode ser acusado, interrogado ju
dicialmente ou molestado pelas opiniões que emitir ou pelos discursos que pro
ferir, no desempenho do seu mandato de legislador," 

O art 62 diz assim: 

"Quando se apresentar libelo, por escrito, perante a Justiça ordinária, con
tra qualquer deputado ou senador, depois de examinado o mérito do sumário 
em julgamento público, cada Câmara poderá, por dois terços dos seus votos, 
suspender de suas funções o acusado, e pô-lo à disposição do juiz competente, 
para o seu julgamento." 

{História das Américas, Ricardo Levene e Pedro Calmon, ed. Jackson, 1945, 
vol. 13, pág. 215.) 

Nenhum desses artigos serve senão para manter o meu mandato. A não 
ser que ocorra a hipótese de estar o relator fazendo referência, não à Constitui
ção democrática da Argentina de 1880, mas sim à Constituição de Perón, bru
talmente reformada por uma Câmara da qual foram arrancados, por meio de 
farsas judiciárias como essa que hoje se arma contra mim, numerosos deputa
dos da Oposição. Neste caso, a referência do relator não seria mais uma refe
rência e sim uma confissão, e esta se faz senhora da subserviência, Sr. Presiden
te. 

Disse parte final, disse mal. Pois há outro item, logo outro. A coisa conti
nua. 

61. OUTRA VÍTIMA: AFRÂNIO D E MELO FRANCO 

Abusa da memória de Afrânio de Melo Franco pretendendo amarrá-lo a 
essa construção arrevesada. Uma emenda ao projeto de Regimento Interno: em 
1945, dá-lhe ensejo a lançar mão do nome desse eminente brasileiro como se 
lhe pudesse valer, como Watson e outros. Já o Deputado Afonso Arinos, filho 
e biográfico dessa nova e ilustre vítima dos defeitos de citação do relator, retifi
cou o erro em declaração à Tribuna da Imprensa de 30 de abril último: 

"O Sr. Martins Rodrigues cita da seguinte maneira aquele artigo do antigo 
Regimento: 

"Art 1£ A inviolabilidade não se estende às palavras que o deputado pro
ferir, ainda mesmo em sessão, desde que elas não se liguem ao exercício do 
mandato e nenhuma relação tenham com este". Propositadamente, foi esqueci
da a outra metade do citado parágrafo, que diz o seguinte: "Não se consideram 
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inerentes ao exercício do mandato as publicações e transcrições feitas indivi
dualmente pelo deputado, desde que o sejam fora do órgão oficial da Câmara". 

Para bem interpretar o pensamento do Sr. Afrânio de Melo Franco, o Sr. 
Martins Rodrigues teria que citar ainda o parágrafo seguinte do mesmo artigo 
que estabelece: 

"A inviolabilidade, porém, protege o deputado contra toda e qualquer res
ponsabilidade pelo que disser ou escrever fora do recinto, ou mesmo do edifí
cio da Câmara, desde que o faça a serviço desta, ou no exercício da sua função 
de representante da Nação". 

Em aparte ao Sr. Vieira de Melo o líder da Oposição sustentara exata
mente esta tese, e, sobre o assunto, diz: 

"Verifico comovido, que me encontrava naquele instante com o pensamento 
do meu pai Agradeço, até ao meu colega Martins Rodrigues, a oportunidade de fa
zer essa verificação. Feita a verificação, continuo com o pensamento de meu pai e 
não com o de representante pessedista, ao qual eu gostaria de pedir, cordialmente, 
repetindo o apelo de Eça a Bulhões Pato, que se retire do meu personagem". 

62. MAIS UMA VÍTIMA: FRANCISCO CAMPOS 

O relator cita, ainda, como explicação para tão evidente abuso, a interpre
tação que a essa emenda regimental de 1915 dá Francisco Campos, nos seus 
pareceres sobre Direito Constitucional, vol. II, páginas 108 e 109. 

Que coincidência! Havíamos notado, há dias, que esse trabalho de emi
nente jurista brasileiro poderia servir, ser interpretado ao pé da letra, de fonte a 
um parecer desse gênero. Mas, como sempre no parecer, o Sr. Martins Rodri
gues usou material de pesca para justificar uma caçada, quero dizer, serviu-se 
do comentário de um autor, mas esqueceu-se de dizer se ele versava caso com
parável ou completamente diferente. 

Francisco Campos opinava nesta mesma comissão, em 1923. Era, de novo, 
Sr. Presidente, como no exemplo predileto do relator, o do habeas corpus do Depu
tado J. E. de Macedo Soares, no tempo do estado-de-sítio. A Mesa proibiu a publi
cação de certos discursos. Foi feita consulta à comissão sobre se, assim proceden
do, não estava a Mesa exorbitando de suas atribuições regimentais. O jurista Fran
cisco Campos, então, opina negativamente e fundamenta a sua opinião na necessi
dade de dotar a Presidência da Câmara de poder de polícia na divulgação de certos 
discursos. Eis tudo quanto há a dizer sobre esse parecer, Senhor Presidente? 

Não. Para ser inteiramente exato é preciso que se faça justiça ao Senhor 
Francisco Campos, e isso não é possível fazer-se sem compreender a sua evolução. 
Ele é um dos homens mais injustiçados do Brasil, a meu ver. Dotado de excepáo-
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talento e de cultura e informação admiráveis, ele se deixou levar ao impulso 
de uma formação filosófica de tipo autoritário, que se anuncia em pareceres 
como esse, nos começos de sua vida pública, até explodir na manifestação anti
democrática que foi a Carta de 1937. Depois, com louvável sinceridade e franque
za, resgatou suas culpas e ficou fora da vida pública, embora tenha ajudado, e mui
to, a reconstitucionalização do País. Muitos dos que o consultam e o ouvem não 
ousam dizê-lo publicamente. Desperdiça-se um valor como esse, no ostracismo 
político. E isto, Sr. Presidente, enquanto o Sr. Filinto Müller vem a ser líder do 
PSD no Senado e o Senhor Getúlio Vargas se fazia eleger, por estrondosa maioria 
pelo voto democrático que, durante tantos anos, negara aos brasileiros. 

É o Campos da outra fase o que agrada ao Sr. Martins Rodrigues. Duvido 
que, hoje, ele citasse aqui uma opinião do Sr. Francisco Campos, precisamente 
quando a maturidade, a dura experiência dos homens e das instituições nacio
nais, deram a este jurista o que antes talvez lhe faltasse: a confiança no valor da 
liberdade. Cita uma opinião de 1923 sobre divulgação de discursos pela Mesa 
da Câmara, em estado de sítio. Não poderia citar uma opinião do Sr. Francisco 
Campos sobre o caso que está sob exame da comissão. Porque essa opinião 
nos é favorável — e não a ele. 

63. LAFERRIÉRE E SUA CITAÇÃO 

Adiante, o Sr. Martins Rodrigues alude a Laferriére, quando este diz que o 
simples voto de um parlamentar pode ser um crime, se esse parlamentar recebeu 
dinheiro para votar. É o que sempre dissemos, Senhor Presidente. Mas, e daí? 

Daí mais uma vez o Sr. Martins Rodrigues truncou a citação de Laferrié
re. A citação que ele faz, e desta vez deu à pág. 711, do Manuel de Droit Constitu-
tionnel, refere-se, não aos trechos que já transcrevi desse mesmo trabalho — e 
que não deixam dúvidas sobre o pensamento do autor, diametralmente oposto 
ao do Sr. Martins Rodrigues — mas a uma longa nota ao pé da pág. 711. Depois 
do trecho que menciona, ele cita, a propósito de voto vendido — e isto nada 
tem a ver com o caso presente, - Laferriére acrescenta, e isto o Sr. Martins Ro
drigues omitiu ao conhecimento da comissão: 

Em última análise, "Ia disposition qui interdit Ia poursuite des parlemen-
taires à raison de leurs votes n'a d'autre portée que d'interdire aux Chambres el-
les-mêmes Ia confection d'une loi qui incrimenerait, aprês coup, lês votes émis 
dans un certain sens ao Parlement". 

Essa nota vem ao pé do texto que diz: "A irresponsabilidade cobre todos os atos 
da Junção parlamentar". E: "Somente cobre os atos da função parlamentar". 

^\al 
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Assim, graças ao costume de truncar citações, uma que nada tem a ver com a 
matéria em exame na comissão, acaba por demonstrar que o autor citado pelo relator 
diz precisamente o contrário do que o relator deseja. Os seus autores são indóceis. 

64. COMO ACABAR COM A OPOSIÇÃO 

Da teoria de que o voto pode não ser criminoso em si mesmo, mas tor
nar-se criminoso pelo encadeamento de fatos anteriores que o condicionam -
por exemplo, o caso de um deputado que vende o seu voto - o Senhor Martins 
Rodrigues salta para o seguinte: 

"Mas o encadeamento de fatos anteriores e exteriores ao ato parlamentar, 
que vão terminar neste, comunicando-lhe, quando criminosos, o seu vício, não 
ocorrerá apenas em relação ao voto; pode dar-se, por igual, na enunciação de opi
niões, no encaminhamento de debates, no proferimento de palavras e discursos". 

Viram onde isto vai chegar? Cada palavra, cada discurso, cada opinião, 
cada encaminhamento de debates passa a ser esquadrinhado pelo Governo, que 
tem maioria na Câmara. Se alguma opinião, encaminhamento de debate, profe
rimento de palavras e discursos contraria os seus interesses, então confundidos 
com os da Nação, a receita é simples: um ministro oficia a outro ministro, este 
ao Procurador, o qual, por sua vez, oficia à Câmara, o presidente desta manda 
o ofício à Comissão — e aqui designa-se o Sr. Martins Rodrigues, cuja opinião 
fica desde já comprometida pelo seu parecer. 

65. RELATOR, NÃO DETETIVE AMADOR 

Temo-lo, agora, de relator, transformado em detetive amador. Pois o meu 
crime, então, já não é o de haver lido o telegrama: 

"Ainda que esse procedimento pudesse estar considerado isoladamente 
acobertado pela imunidade não é possível desvinculá-lo dos atos anteriores e 
exteriores, que permitiram ao parlamentar a obtenção e a posse do despacho". 

"Como, por que vias lhe chegou às mãos esse telegrama que, pela sua na
tureza sigilosa, não está à disposição de qualquer um? Que processos crimino
sos lhe fizeram afinal conhecer o teor da comunicação secreta?" Aqui interrom
peria para devolver-lhe a pérfida insinuação. 

Mas, é fácil conter um impulso de indignação. O Sr. Martins Rodrigues não 
quis ofender. Quis apenas livrar-se desse parecer, com a pressa de quem descalça 
um sapato apertado. E num tom maroto, de detetive na pista, aventura: 

"Aí existirão, certamente, atos delituosos a investigar, para a prática dos quais 
o parlamentar terá porventura concorrido, pela determinação ou instigação dos 
mesmos, ou aproveitando-se, pelo menos imprudentemente, da sua execução." 
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66. CRIMINOSO ANTES D O CRIME 

Temos, então, o meu crime por inferência. Por palpite. Quem sabe há cri
me? Neste caso, entregue-se o deputado à Justiça, antes que a maioria da Maio
ria se arrependa. 

Já o relator vai além do próprio Procurador. Além do Ministro. Além de 
todos. Vai à frente, perdigueiro atilado, na farândola alegre dos caçadores. 

Sustenta que "só a investigação criminal, instaurado o processo compe
tente, permitirá apurar-se o grau de responsabilidade que lhe cabe em tais fatos, 
aos quais há indícios de não ser estranho". 

Assim haverá um processo contra quem leu um telegrama que se diz — 
mas não se sabe - roubado ao Itamarati antes que se saiba se houve roubo e 
onde está quem o roubou. 

A infâmia da insinuação não encobre a sua puerilidade. Imagine-se se o 
Deputado José Bonifácio tivesse de ser processado para que o Governo desco
brisse quem foi o funcionário do Banco do Brasil que lhe forneceu cópia do in
quérito, também sigiloso, no dito banco. Basta pensar, cada deputado, no que 
será do seu mandato se cada vez que, no que lhe parecer de interesse público, 
dispuser de algum papel ou de algum fato que lhe tenha sido revelado por al
gum dadão subordinado ao Poder Executivo — e ter-se-á a necessária avaliação 
da enormidade que acaba de sustentar esse parecer. 

Começa-se por despojar de suas imunidades um deputado, arrastá-lo ao 
tribunal como réu, para depois ouvi-lo — como testemunha, Sr. Presidente. 

O resto, como a leitura d a telegrama em sessão pública, é mero "repicar". 
Vem mais uma vez citando Laferrière. Felizmente, se o relator abusa dos livros, 
abusa muito - mas de poucos livros. 

Já vimos o pensamento de Laferrière sobre o assunto. 

67. BARTHÈLEMY E A POLÍTICA EXTERIOR 

Lá vem, finalmente, Joseph Barthèlemy, aquele que, precisamente a pro
pósito de política exterior e diplomacia ensinou - e aqui repiso: La démocratie a k 
droit de connaüre ses archives. 

A citação do livro de Barthèlemy e Duez também vem truncada no pare
cer. O texto, na pág. 486 e segs. do Traité Elémentaire de Droit Constituionnel, (Pa
ris, Dalloz, 1926), não deixa lugar a dúvidas. ^ ' 

(1) O volume é o mesmo consultado pelo relator, da Biblioteca da Câmara dos Deputados. 
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68. PICADINHO DE CONSTITUIÇÕES 

Temos, ainda, no parecer, brevíssimas referências a algumas constituições 
estrangeiras. Dessas, conclui o relator que: "Isso evidencia a evolução do insti
tuto no sentido de proclamar-lhe a proclamada ilimitação." 

Portanto, vamos ver que constituições são e se são as que ele diz que são. 

ISLÂNDIA - Ele cita o art 49, alínea 2a, da Constituição da Islândia. 

O art 49 diz: "Durante a sessão, nenhum membro do Alting, sem autori
zação da Câmara a que pertence, pode ser processado por dívidas, e preso ou 
processado, salvo caso de flagrante." 

A alínea 2 acrescenta: 
"Fora do Alting, ninguém pode ser processado, em razão de declarações 

que haja feito, salvo com o consentimento da Câmara interessada." 
Assim, nenhum deputado pode ser processado, na Islândia, por ato co

metido fora do Parlamento, sem licença deste. E preciso ir à Islândia para repe
tir o que aqui se pratica há tantos anos? 

Mas, estou citando a Constituição de 17 de junho de 1944. ( ) O Relator 
refere-se a uma Constituição já revogada, a de 1920. E a isso que ele dá o nome 
de "evolução do instituto (da irresponsabilidade)". Ao contrário, parece que a 
Islândia não quis seguir a evolução do Sr. Martins Rodrigues. 

Esqueceu-se de mencionar o art. 36 da Constituição da Islândia: "O Al
ting (Parlamento) é inviolável. Ninguém tem o direito de perturbá-lo ou de 
atentar contra a sua liberdade." 

Refere-se, ainda, à Constituição da Dinamarca. O art. 56 infine, pensa ele, 
apoia a sua tese. 

Vejamos. Desta vez é mesmo a Constituição de 1915 com as modificaçõ
es de 1920, aliás. 

O art 56 diz: 
"Durante a sessão legislativa nenhum membro do Rigsdag pode ser pro

nunciado nem detido, seja qual for a forma, senão com autorização da Câmara 
a que pertence, salvo flagrante. E infine: "Os membros do Rigsdag não podem 
ser responsabilizados, fora da Assembléia, em razão das opiniões que ali emiti
ram, sem autorização da Câmara". 

A mesma Constituição, no art 61, estatui: "Todo membro do Riksdag 
pode, com autorização da Câmara a que pertence, provocar a discussão sobre 
todos os negócios públicos e pedir a respeito destes, explicações aos ministros." 

(1) Todos os iextos citados, de Constituições européias contemporâneas, são do livro de B. 
Mirkin Guetzévitch, ed. Presses Universitaires de France, 2 vols., 1951). 
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Menciona, ainda, a Constituição da Suécia. Como devem rir os suecos de 
ver lembrada a sua constituição a propósito deste processo. Mas, com um pou
co de ginástica, talvez possamos ver onde o sueco quer chegar. 

"Art 110. Nenhum membro do Riksdag pode ser processado ou privado 
de sua liberdade, em razão do que tenha feito ou dito nessa qualidade, se a Câ
mara a que pertence, por resolução expressa, votada por cinco sextos, pelo 
menos, dos votantes, não houver dado autorização." 

Interrompo a leitura para dizer que aceitaria a versão sueca do Sr. Martins 
Rodrigues. Quero ver onde o líder da Maioria conseguiria cinco sextos dos de
putados para dar essa autorização... 

Continuo a leitura: "Nenhum membro do Riksdag poderá ser expulso do 
lugar em que se reúne o Riksdag. Se algum particular ou alguma corporação, 
militar ou civil, ou alguma reunião, seja a que título for, por si ou às ordens de 
outrem, tentar, seja exercer violência contra o Riksdag, suas câmaras ou comis
sões, ou alguma reunião, seja a que título for, por si ou às ordens de outrem, 
tentar, seja exercer violências contra o Riksdag, suas câmaras ou comissões, ou 
um de seus membros, seja perturbar a liberdade das deliberações e decisões, 
esse fato se não é punível desde logo como alta traição será considerado rebe
lião; as disposições concernentes à tentativa, preparação ou conspiração tendo 
em vista a rebelião, assim como a não denunciação desses crimes, serão aplicá
veis. Caberá ao Riksdag fazer processar os culpados na forma legal." 

Assim, se um de nós soubesse que um "legislador brasileiro" estava en
volvido num negócio de pinho com um ditador estrangeiro para obter dinheiro 
para eleições, e não denunciasse esse fato seria severamente punido na Suécia. 

Se foi isso o que o Sr. Martins Rodrigues quis demonstrar, lembrando 
esse artigo da Constituição sueca, bem. Pois não há outra razão - se não dar 
um ar quanto possível jurídico, com menção de artigos de constituições estran
geiras, a um parecer cuja qualidade não discuto, apenas analiso, e cuja intenção 
não se precisa analisar, porque já não falou quem sabe: o líder da Maioria... 

Refere, por último à Lei Orgânica da Câmara da Finlândia. Fica "a seu car
go dizer, se quiser, em que consiste esse artigo. 

E acabou-se. 

69. A RÚSSIA TAMBÉM TEM LEGALIDADE 

Em troca, todas as demais constituições do mundo consagram os princí
pios da irresponsabilidade e da inviolabilidade parlamentar como um bem do 
povo e não do parlamentar, que dele se beneficia. 
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Com isto se põe de acordo o relator. Mas para dizer que o bem do povo 
não é isto ou aquilo, é outra coisa. Essa é a sua opinião, é a opinião de uns 
quantos pode ser até a opinião da maioria. Mas não é a nossa. E cada um de 
nós, na tribuna da Câmara, representa a Nação tão integralmente quanto todos 
nós juntos. Essa é a idéia. Mas, naturalmente, é a idéia democrática. 

A totalitária é diferente. A totalitária é a de que compete à Maioria, ou o 
que se apresenta como maioria, decidir quem defende e quem não defende os 
interesses do povo, quem exerce ou não o mandato em benefício do povo. 

Admitir essa monstruosidade não é apenas decidir a extinção da minoria como 
força atuante. É condenar à morte a própria maioria. Pois, no dia em que ela se trans
formar em unanimidade garantida, não haverá mais necessidade de Congresso. 

Qualquer autarquia fará o mesmo efeito. 

Essa noção é tão arraigada na consciência dos povos e dos seus legislado
res que até a Constituição da Rússia, no art. 52, diz: 

"Nenhum deputado do Soviete Supremo da URSS pode ser incriminado 
judicialmente nem preso sem consentimento do Soviete Supremo da URSS e no 
intervalo das sessões do Soviete Supremo da URSS, sem o assentimento do Soviete 
Supremo da URSS." 

Assim, no papel, praticamente todas as Constituições do mundo confir
mam esse princípio. A diferença entre as democráticas e as não-democráticas 
não está, pois, nas palavras. Está no modo pelo qual tais licenças se processam 
e são concedidas. 

Sabemos todos, que na Rússia, toda vez que um dignitário, deputado ao So
viete ou o que seja, precisa ser sacrificado ao interesse do grupo dominante, à justi
ficação de uma política, encontra-se a razão, imediatamente, na desculpa do inte
resse público. Fala-se, então, em traição à Revolução ou traição à Pátria, crimes po
líticos, juntamente ou não com esses, crimes comuns são igualmente invocados. 

É o que se faz, agora, no Brasil. O que está no papel, fica. Mas os méto
dos para cumprir o que está no papel, diferem, nos métodos, precisamente, está 
a presença entre uma democracia e uma que não o é. 

70. FELIZMENTE JOÃO MANGABEIRA ESTÁ VIVO 

Cita, ainda o caso do habeas-corpus em favor do deputado João Mangabei-
ra, mencionando apenas os votos de dois ministros. Não lembra a Comissão, 
no entanto, que era o estado-de-guerra, situação bem diferente da atual, se es
tou enganado. E tem o cuidado de não ler o extraordinário discurso do Senhor 
João Neves da Fontoura, então líder da Oposição, sobre a prisão daquele emi
nente brasileiro e dos seus colegas. Em todo caso, vale essa nova demonstração 



Grandes Momentos do Parlamento Brasileiro 153 

das reais preferências do relator pelos regimes totalitários, Senhor Presidente. 
Os seus únicos exemplos são do estado de sítio, contra J. E. de Macedo Soares 
como vítima, e do estado de guerra, contra João Mangabeira. Isto não é um pa
recer, é uma confissão. 

Por fim, depois de uma citação de Paulo de Gusmão, que serve para qual
quer tese, a dele ou a nossa, pois se refere ao "exercício anormal ou abusivo do 
mandato", mas não diz em que consiste o abuso, conclui dizendo que não se 
detém no exame "da procedência, ou improcedência, da acusação e sem, por
tanto, penetrar no mérito da argüição, pois é ao Poder Judiciário que, constitu-
donalmente, cabe a atribuição de julgar". 

Já vimos, continuaremos a ver que não. Todas as decisões desta Comis
são, não somente agora, mas sempre, em casos de licença para processo, como 
em quase todos os casos, foram em sentido oposto a essa farisaica limitação a 
uma preliminar de incompetência. Muito menos num processo político. 

A competência para examinar, se tem ou não procedência o pedido do 
Procurador - ainda admitindo, para argumentar, que as partes possam dirigir-se 
diretamente à Câmara para obter licença para o processo, o que representa uma 
invasão das atribuições do Poder Judiciário e uma forma de tumultuar e des
moralizar o trabalho e a autoridade do Legislativo — a competência da Comis
são de Constituição e Justiça não depende da opinião do relator. Ela está defi
nida no art. 28, § l2 , do Regimento Interno: 

"A Comissão (...) compete opinar sobre o aspecto constitucional, legal, 
jurídico ou de técnica legislativa das matérias que lhe forem distribuídas; sobre 
o mérito de todos os assuntos atinentes ao Poder Judiciário e ao Ministério Pú
blico e das proposições que envolvam matéria de Direito Civil, comercial, pe
nal, administrativo, fiscal, processual, eleitoral e aeronáutico; sobre registros pú
blicos e juntas comerciais, desapropriações, naturalização, entrada, extradição e 
expulsão de estrangeiros, emigração e imigração, condições de capacidade para 
o exercício das profissões técnico-científicas e liberais, sobre perda de mandato 
e licença para processar deputados, bem como sobre direitos e deveres do 
mandato em geral; e sobre os recursos previstos neste Regimento." 

Da sua decisão pode decorrer perda de mandato, se houver condenação. 
Logo, ela tem competência para examinar, não somente o ato da licença, mas a 
origem do pedido, seus objetivos e suas conseqüências. 

Além do aspecto constitucional da inviolabilidade e irresponsabilidade parla
mentares, o aspecto jurídico da questão, além do constitucional, é obrigatório. O 
papel do Poder Judiciário e o do Ministério Público. O direito parlamentar, não 
mencionado no artigo, mas, evidentemente, cabível na espécie. A licença para pro
cessar deputados, explicitamente, cabível na espécie. A licença para processar 
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deputados, explicitamente mencionada nesse artigo, e portanto não englobada no 

mero exame do aspecto constitucional da matéria. Os direitos e deveres do man

dato. Existem ou não? Quais são eles? Suas origens? Sua natureza? Seus limites? 

71. O FUNDO DA MATÉRIA 

Diz o relator que não compete à Gomissão entrar "a fundo" no exame do pro

cesso. Nem haveria como fazê-lo, senhor Presidente, pois não há processo. É claríssima 

a lição que acaba de dar, sintetizando noções que o relator desprezou, o juiz Aguiar 

Dias *'" Mas, acrescenta o relator, "como poder político" o Parlamento tem como 

(1) São estas as declarações do João Aguiar Dias ao Diário de Notíáas, do Rio, edição de 1-5-57, 
pág. 2, l s caderno: 
"Penso que os agentes do Ministério Público não têm competência para solicitar licença 
para processo de parlamentar. 
Sua atribuição exaure-se com a representação ativa criminal junto ao órgão do Poder Judi
ciário. A este é que cabe o processamento da causa criminal." 
Com esta declaração, o juiz Aguiar Dias iniciou, ontem, uma entrevista concedida exclusi
vamente ao Diário de Notíáas, sobre o pedido de licença do Procurador Militar para proces
sar o Sr. Carlos Lacerda. Começa como se vê, por negar ao Sr. Ivo de Aquino qualidade 
para se dirigir à Câmara. 
No curso de entrevista o juiz Aguiar Dias entra no mérito da questão para sustentar a inviolabi
lidade absoluta que protege, no caso, o líder da UDN, não podendo ele, portanto, ser responsa
bilizado pela leitura do telegrama do ItamaratL 
GeneraB^ação de um erro 
"Por efeito talvez, continua o juiz, da linguagem popular, em opit processar vem a ser deman
dar em Juízo Criminal, tem-se generalizado, o erro de entender que a denúncia , a queixa 
ou a representação já são o processo, quando não são mais que a provocação ao juiz para 
o processo. A denúncia não precisa de licença. O juiz, no tribunal, ao recebê-la, e conside
rando-a objeto de exame do Parlamento (pode rejeitá-la liminarmente, por falta de justa 
causa, por exemplo), é que solicitará a licença para o processo, que aqui tem a exata signifi
cação de prosseguimento da ação penal." 
Corpo de delito 
Entrando no mérito: 
"Posta de parte essa questão preliminar, sustento que, para ser possível a concessão de li
cença contra parlamentar, é necessário que o pedido de licença habilite o órgão legislativo 
competente a exame prévio da infração. O julgamento preliminar — que outra coisa não é 
senão a apreciação parlamentar do pedido de licença - por parte do órgão legislativo não é 
de ordem política, mas rigorosamente técnico. Trata-se de permitir brecha a prerrogativa 
considerada essencial ao regime democrático, na expressão da tutela às opiniões e votos 
dos membros do Parlamento. Só interesse jurídico e socialmente superior - e não estão 
nessa ordem, obviamente, os de índole partidária — pode legitimar a renúncia do Parlamen
to a essa proteção, que é a sua, e não, individualmente, do parlamentar. Quero dizer, com 
isso, que há de haver, necessariamente, para o processamento da licença, uma instrução su
mária, ou seja, apresentação de prova, siquanter o corpo de delito, capaz de retirar o problema 
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papel o de apreciar se há inconveniente para o bom funcionamento do Parla
mento em que se mova procedimento judicial contra um dos seus membros, e 
que, em conseqüência, venha a verificar-se eventualmente a sua prisão". 

Realmente, parece que não há incoveniente algum em que a Comissão con
ceda licença para processar um de seus membros, mesmo que, depois, não haja ra
zão para processo. O Parlamento tem espírito esportivo, Sr. Presidente. Manda um 
de seus membros ao banco dos réus apenas para mudá-lo destas incômodas cadei
ras da Comissão de Justiça para o "banco", que às vezes consiste em cadeira de pa
lhinha bem mais confortável - e tendo que, nesse andar, algum dia o povo diga -
mais honrosa. Estamos aqui para isto. O ódio inspirou ao Sr. Juscelino Kubits-
chek. Agora, para salvar a face, ou não sei que outra parte do corpo governamen
tal, terá a Maioria de transformar a burrada em crime irremediável, contra a própria 
existência do Poder Legislativo, a dignidade e a liberdade do povo. 

O relator deseja o processo "até mesmo a bem do decoro do Congresso e 
da defesa do próprio acusado". O "acusado" agradece esse interesse pela sua 
defesa, feita de antemão. Mas lembra ao relator que defesa de deputado se faz 
da tribuna da Câmara, da qual o relator quer privá-lo. O acusado, diz o relator, 
está "argüido de delito dos mais graves contra a segurança nacional, e por cuja 
prática, além de violar o compromisso solene que jurou, ao assumir o exercício 
do mandato, compromete profundamente os mais altos negócios da defesa do 
País e a sua atuação política no continente americano". Gostaria que o Sr. Mar
tins Rodrigues explicasse qual a relação que encontra entre o compromisso de 
defender a Pátria e o de defender o Sr. João Goulart e o peronismo no Brasil. 

A hipocrisia não pode sustentar-se muito tempo. Aí temos o relator jul
gando, entrando no mérito, no fundo da questão. E, mais uma vez, abusando 
dos autores, Sr. Presidente. Desta vez, não de livros, mas de atos. Pois é preci-

da perigosa via da retaliação política para o campo objetivo do direito de punir." 
"Absolutamente Inviolável" 
"Sustentei, conclui o magistrado, em conferência, que pronunciei no Instituto dos Advoga
dos, há alguns anos, que tais prerrogativas (imunidade ou inviolabilidade) não são absolu
tas, no sentido de que não podem proteger, indiscrirninadamente, a pessoa do parlamentar. 
Mas estabeleci, como ainda agora estabeleço, esta distinção: no exerdcio do mandato, o 
deputado ou senador é absolutamente inviolável. E com exercício do mandato, para ser 
prático, eu tenho tudo quanto, no específico exercício da função parlamentar, pratique o 
deputado. Em resumo: o discurso ou voto está coberto pela prerrogativa, sejam quais fo
rem os seus termos, porque é, por mais que se desvie da ética parlamentar, exercício da 
função que a prerrogativa procura proteger. Assim, tudo quanto, nesse terreno, decorra no 
recinto do Parlamento, é objeto da irresponsabilidade. Fora do recinto parlamentar é que 
começa o terreno em que é possível examinar a responsabilidade". 
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samente para encobrir e garantir a impunidade de quem comprometeu a atua
ção política do Brasil no continente americano, que eu vou ser julgado. 

Não fui quem negociou pinho ou qualquer mercadoria, votos, inclusive, 
com o ditador da Argentina, Sr. Presidente. Se a Comissão entende, como o re
lator, que "a própria autoridade moral do deputado, abalada pela gravidade da 
imputação, requer a apuração judicial da verdade" é claro que está no dever de 
usar os procedimentos previstos na Constituição para dar ao Vice-Presidente 
da República a mesma oportunidade. E claro que está no dever de conceder to
das as licenças para todos os processos pedidos pela Justiça (e não apenas pelo 
Executivo), pendentes de decisão, alguns até há mais de um ano, nesta Comis
são, Sr. Presidente. É claro que deve promover o processo por crime de res
ponsabilidade, do Presidente da República, por haver permitido que a Petro-
brás fosse afastada da área concedida ao Brasil para explorar petróleo na Bolí
via, enquanto favorecia a entrada de grupos particulares, nacionais na medida 
do possível, financiados pela mesma Petrobrás. 

D O CRIME À REDENÇÃO 
72 - GOVERNO CONDENADO 

Como comentário final a esta análise, mais demorada do que difícil, de 
um documento cuja única e profunda significação está precisamente no que 
não diz, cabe dizer que o Governo já conseguiu uma parte do seu objetivo. 
Afastou a oposição do seu dever precípuo, que é o de fiscalizá-lo na prática que 
de erros, para concentrá-la toda no que é uma anomalia: a tentativa de impedi-
lo de cometer um crime. 

Saio da leitura do relatório do Sr. Martins Rodrigues, com a certeza, há 
muito tempo, a se formar no meu espírito, de que estamos diante de um pro
cesso de transformação do Brasil numa Nação totalitária, da versão de 
após-guerra, desse totalitarismo insinuado mais que declarado, totalitarismo 
no controle econômico e financeiro, do confisco cambial, dos orçamen
tos fora do controle do Legislativo, totalitarismo do racionamento da liberdade 
do rádio e do regime de concessões de canais mediante submissão políti
ca; de totalitarismo pela filtragem do crédito pelo farisaico amor a uma legali
dade todo dia praticamente renegada nos atos quanto mais exaltada no pala-
vrório das falsas inaugurações; totalitarismo da educação amarrada a um 
sistema anacrônico e retrógrado de ensinar o inútil e desensinar o princi
pal, totalitarismo da venalidade, do suborno e da ameaça, que ora passa a 
uma nova fase, de maior progresso, a fase da intimidação e do esmagamen-
to. 
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Não há quem resista a oito processos e continue a cumprir os deveres do 
seu mandato. Não há quem possua resistência moral bastante para sofrer o 
assédio do vexame, o cerco do ódio profissional, a humilhação a que se ob
riga um democrata no país em que os comunistas se mancomunam aos ne-
gocistas para sufocar as possibilidades de conciliação entre liberdade e res
ponsabilidade; não há quem possua, no organismo e na alma, reservas de se
renidade para não perder a cabeça com a campanha de intimidação e des
moralização organizada e desencadeada pelas mil bocas da propaganda ofi
cial, e, ao mesmo tempo, de entusiasmo para não perder o estímulo e a con
fiança no futuro, ao ver que após tantos anos de luta a insensatez de um ato 
que dividiu as Forças Armadas bastou para que voltássemos ao ponto de 
partida, com o retorno dos gregórios ao Poder, a volta que previmos e con
tra a qual, em vão, alertamos a Nação mesmo ao preço de incompreensões e 
de deformações do nosso intuito e do nosso pensamento, talvez pobre, mas 
sincero e leal para com a Pátria e o povo. 

73 - O PREÇO DA VITÓRIA DURADOURA 

Não há quem possa resistir ao assalto da ignomínia, ao horror de tanta 
lama, do mar que agora invade a própria terra enxuta que conseguiremos resse
car com as próprias mãos. Não há hoje, crime de que eu não seja acusado. Ve
xame pelo qual não tenha de passar. Como resistir a tanto esforço, como so
breviver ao sítio da infâmia, ao coro dos sapos no pântano, ao concerto dos 
mochos que, de olhos fixos na presa, presidem a emboscada? Estamos diante 
da ofensiva geral dos inimigos, que são também do tesouro público e da espe
rança popular. 

Mas, uma força possuo, que me faz resistir a tudo isso, Sr Presidente. 
Até ao parecer do Sr. Martins Rodrigues. Essa força é confiança nos desíg
nios de Deus e a certeza da minha inocência, a firme convicção de que pres
tei um serviço ao povo brasileiro. E que, portanto, cumpro o meu mandato, 
cujos privilégios são para correr riscos e não para desfrutar vantagens, para 
ficar mais exposto do que os meus eleitores e não para me esconder atrás 
deles. 

Mas isto ainda não basta, porque não existe a raça dos super-homens. Os 
que se sentem culpados, na hora da crise suprema, deixam-se vencer pelo de
sespero, ou abater pelo desânimo. Mas todos, mesmo os fortes, que só verda
deiramente o são os inocentes, para ter razões de resistir, precisam decifrar os 
motivos que movem os que buscam destruí-los t as razões que os animam a re
sistir — e a sobreviver. 
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Eu poderia tentar competir, mesmo na certeza da minha desvalia, com os 
valorosos membros desta Comissão dispostos a usar a sua inteligência na defe
sa do sistema constitucional, que entrou em agonia. 

Mas, nesta última parte do meu testemunho, prefiro deixar aqui consigna
das as razões profundas da tentativa maciça, longamente premeditada, de esma-
gamento dos nossos direitos cívicos e, do mesmo passo, da nossa inquebrantá-
vel resistência. 

A prisão, Sr. Presidente, é bom que se saiba, se não me atrai, também não 
me intimida. 

Perderei um mandato, talvez. Mas, tantas vezes quantas houver eleições 
neste País, voltarei a esta Câmara ou além dela. Aqui espero não encontrar, en
tão, umas poucas figuras para as quais terei o cuidado de deixar vaga na prisão 
a que me condenarem. 

O que principalmente me interessa é que o povo saiba que o Governo 
quer impedir a oposição de se opor, portanto, de existir. Neste sentido, não pa
rou o seu esforço, na medida em que o atual governo é apenas uma versão 
modernizada da antiga, opressiva e corrupta Oligarquia que domina o Brasil há 
mais de um quarto de século. 

Pratica-se, contra mim, o que os franceses chamam 'Tabus d'ester en jus
tice", o abuso de recorrer à Justiça — e quem assim abusa tem o poder ilimitado 
de querelar, porque não paga advogado e dispõe de maioria no Congresso para 
conceder licenças toda vez que entenda necessárias. A maioria que resiste em 
dar satisfação aos interesses lesados do particular, cede, dócil, aos do Executivo 
exasperado. Assim, praticamente, nos impede de exercer o nosso mandato, e 
atropela os deputados responsáveis, que sabem e querem trabalhar. 

Tenho de sair da Câmara para que a UDN seja punida por me haver feito 
seu líder. Não se arrependa ela; eu me honro de haver tido a oportunidade de 
comandar esse grupo de deputados, que na variedade de seus temperamentos, 
origem e disposições, representa, com alguns grupos mais, e muitas individuali
dades perdidas na maioria, o que de melhor existe na Câmara e no País. Só a 
honra que alcancei sem merecê-la dá-me, nesta hora, um saldo de alegria e de 
confiança. 

Por isto, encaro sem azedume a decisão que se prepara. Espero-a, quase 
como quem espera alguma coisa justa e de antemão conhecida. Porque não me 
surpreende. Surpresa, sim, seria o contrário. Nada como ver confirmado, na 
prática, aos olhos do povo inteiro, aquilo que sempre se afirmou. Ter razão é às 
vezes mais importante do que ganhar logo. Porque é, por antecipação, receber 
o gosto da vitória duradoura. 
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Em seguida, é preciso não esquecer que o sacrifício do meu mandato é o 
que se faz necessário à desmoralização do Congresso, necessário à próxima ob
tenção da delegação de poderes, com a qual o Poder Executivo, embriagado 
por êxitos como esse, cumprirá os seus compromissos com os grupos de negó
cios nacionais e internacionais que visam a confundir o enriquecimento do Bra
sil com a desmedida prosperidade de sua fortuna pessoal e de sua influência 
política. 

74 - CONVENCER O POVO D E QUE A ESPERANÇA É INÚTIL 

Mas, no fundo de tudo isso, que é que se agita? Qual a lição que esse pa
recer, esse ambiente tragicômico, essa mobilização de ódios e de irresponsabili-
dades álacres, num clamor de festa bárbara, num tropel orgíaco, vem dar ao 
povo aturdido? 

Procura-se, à minha custa, convencer o povo de que é inútil ter ideal, de 
que é vã toda esperança. Trata-se de esmagar um que parece forte, para que os 
mais fracos, e os tímidos, os humildes, os sempre vencidos, os que não ousam, 
os que não insistem, os que não se agarram como eu à veemência para não se 
entregar ao desânimo, os que não forçam a violência do verbo e a perseverança 
na ação, porque receiam ser inútil todo esforço, afinal se entreguem, se abando
nem e se deixem dominar. 

75 - O CÓDIGO QUE O GOVERNO VIOLOU 

Para defender o pretenso sigilo do alegado código do telegrama 295, vio
la-se o Código dos Códigos, porque se viola a lei moral. 

"O direito, na sua parte mais técnica, é dominado pela lei moral", escre
veu Georges Rippert {La regle morale dans /es obligations áviles, pág. 2). "Abusa-se 
do direito de denunciar à Justiça, quando a queixa é injustificada", tremendo 
abuso, inversão perfeita do papel da Justiça, segundo salientam o mesmo Rip
pert e Planiol. (Traite' Elementaire). 

Para isto, fere-se o caráter nacional do mandato de cada deputado. Se este 
deve poder "exprimir seu pensamento e defender suas idéias com a máxima 
franqueza e sem a mínima preocupação das conseqüências, que o seu procedi
mento haja por acaso de motivar aqui ou acolá, quer hoje, quer amanhã, quer 
noutro dia qualquer", como salienta Aristides Milton, A Constituição do Brasil, ed. 
Imp. Nac. 1908), isto se dá precisamente porque o mandato de cada um de nós 
é de tal modo uma investidura completa que, drz Burdeau, "cada um de nós é 
de tal modo uma investidura completa que, ... cada deputado representa a Na
ção assim como a Câmara inteira a representa", segundo a síntese feliz do seu 
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Droit Constituonnel et institutions polttiques (Paris, 1957, págs. 103 e segs.). E Bur-
deau acrescenta: "La liberte de l'élu est égale à celle de Ia nation pour le compte 
de laquelle il veut (Id., 104). 

E F. W. Maidand, de Cambridge, sobre as prerrogativas do Parlamento, 
diz: "A member speaking in either House is quite outside the law of slander. 
He may accuse any person of the basest crimes, may do so knowing that world 
are false, and yet that person will have no action against him. Had he uttered 
the words elsewhere he might have had to answer for them in a court of law, 
but for that he savs in the House he cannot be sued". ^ ' 

76 - A LIÇÃO D E TRUJELLO 

Ao parecer Martins Rodrigues há que fazer, ainda um reparo, que servirá 
a uma comparação. A palavra "imunidades" é assim definida pelo direito cons
titucional americano: 

"Exemption of a person from a duty, obligation, service, or penalty, im-
posed by law on ali others". 

É prerrogativa, em inglês prmogative, é o que o relator chama privilégio, 
isto é, a irresponsabilidade, a inviolabilidade, casos que se incluem na expressão 
genérica imunidades. Eis a definição exata, do direito constitucional americano: 

"An arbitray power; a right inherent in an office wich may be exercised 
without responsability to any other authority. Certain powers of the President, 
as in the field of foreign affairs, and of the Speaker of the House of Repre-
senctative, as in the recognition of members, are often loosed called prerrogati-
ves", DMonnaty of American PoJpitia, Smith and Zurcher, Barnes & Nobre. N. 
York, 1955, (págs. 191 e 209). 

Devo esclarecer ao ilustre jurista que essas definições foram tiradas do li
vro didático em que meu filho aprendia História, na escola pública da cidade de 
Norwalk, Connecticut, onde moramos durante o tempo em que a censura à im
prensa e ao rádio, aqui proibia — como nas Instruções aos Censores, de 20-12-
55 — itens como estes: 

(1) "Um parlamentai, ao falar em qualquer das Casas do Parlamento, está inteiramente fora do 
alcance da lei contra a difamação oral. Poder acusar qualquer pessoa dos mais baixos cri
mes, pode fazer tal acusação sabendo que as suas palavras são falsas e ainda assim essa 
pessoa não terá como agir judicialmente contra ele. Houvesse ele pronunciado tais palavras 
em qualquer outra parte poderia ter de responder perante o tribunal, mas pelo que diz na 
Câmara não pode ser querelado". (F. W. Maitland. The Constitucional History of England, 
Cambridge, 1950, pág. 375). 



Grandes Momentos do Parlamento Brasileiro 161 

" 1 . Um boletim que teria sido feito hoje pelo Major Correia Lima, Co
mandante, do Forte Duque de Caxias. 

2. Discurso proferido pelo Deputado Alberto Torres. 

3. Qualquer entrevista de pessoas opinando sobre o caso decidido no Su
premo Tribunal do Sr. Café Filho. 

4. Entrevistas do Sr. e Sr8 Carlos Lacerda, concedidas à United Press, em 
Nova York. 

5. Carta do bispo D. José Távora dirigida ao Sr. Carlos Lacerda. 

6. Telegrama de S.Paulo em que diretores de jornais e estações de rádio e 
TV reclamam prejuízos causados pela censura. 

7. Notícia referente à escolha dos paraninfos na declaração de aspirantes 
e guardas-marinhas, em Agulhas Negras e na Escola Naval, por grande maioria 
de votos, respetivamente Coronel Mamede e Almirante Penna Botto. 

8. Subscrição popular para ereção de um monumento ao General Canro-
bert, iniciativa de O Globo. 

9. Quaisquer referências, comentários, entrevistas ou outras relativas ao 
General Humberto Castelo Branco e oficiais da Escola de Estado-Maior do 
Exército." 

Já vê a Comissão como é difícil trazer autores norte-americanos, ingleses 
ou franceses, de há um século para cá, e aplicá-los à legalidade vigente no Brasil 
no último quarto de século. Creio que devemos ir buscar os precedentes e a le
gislação comparada na República Dominicana. Será, pelo menos, mais honesto. 

A Comissão deverá, depois da decisão a que o Governo a quer levar, 
aprender direito constitucional com o Benefactor de Ia Pátria, generalíssimo 
Rafael Trujillo de Molina. 

Foi lá que vi destruir-se fisicamente, com um cinismo somente batido por 
Perón, na América, e por Hider, Mussolini e Stalin, na Europa, os inimigos do 
Governo que sustenta um congresso de fantoches. Mas vi também processos 
mais sutis, os da desmoralização, os da extenuação, os do esmagamento do ad
versário pela chicana — a chicana fácil porque há sempre um jurista ordinário 
capaz de fazê-la em troca de qualquer vantagem — pelo menos a da notoriedade 
momentânea, mesmo pejorativa. 

Mas, Sr. Presidente, é mais do que tempo de acabar esta primeira parte do 
meu testemunho — que durará enquanto durar a experiência, áspera mas frutuo-
sa a que me estou submetendo. 

Quero saber até que ponto uma Nação atura que dela escarneçam a tro
car o nome das coisas, dos sentimentos e das instituições, a promover mascara
das como esta, a falsificar os programas e a inverter as doutrinas, a praticar a 
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demagogia com linguagem bíblica e a entoar canções báquicas em tom de can
tochão. 

Não é de mim que eu cuido, nem é propriamente o meu mandato que me 
aflige. Desde agosto de 1954 tenho à vista, em casa, aquele texto do salmo 90, 
que diz: "Porque é Ele que me livra da armadilha dos caçadores e da palavra 
dura". Até o salmista fazia trocadilhos. 

77 - SATURNAL D E ÓDIOS 

Ainda há ingênuos ou espertos que me julgam cheio de ódios porque sou 
veemente. Não, Sr. Presidente. Sou veemente porque detesto a hipocrisia e o co
modismo. Mas não tenho ódios porque sou livre. Quem odeia transforma-se no 
escravo do outro. Quem odeia são os meus escravos de hoje, que não querem ser 
alforriados, porque têm o poder na mão mas são escravos da cobiça e do ódio. 
Veja V. Ex1, que nada mais se faz neste País, há quase um mês, somente porque o 
Governo está,decidido a destruir-me e, com ele, a sua corte de íncubos e súcubos, 
nessa saturnal de ódios torvos e de ódios falsos, de ódios idosos e de ódios vítreos, 
de ódios hepáticos e de ódios linfáticos, de ódios gratuitos e de ódios alugados ao 
dia, de ódios, puros ódios e de ódios misturados à inveja, ao despeito, e, sobretudo, 
ao medo. Detesto dizer que inspiro medo, Sr. Presidente. Mas esta é a verdade. Fe
lizmente, não aos homens de bem. Apenas aos outros, Sr. Presidente. 

E são esses outros os que se mexem, os que se movem, os que se danam 
e redanam nessa dança de fórmulas, de pretextos, de processos, de perseguidos 
que me atormentam a inteligência, me castigam o corpo, mas me deixam limpo, 
lavado, o coração impenitente. 

78 - DIÁLOGO D E MAQUIAVEL E 
MONTESQUIEU N O INFERNO 

O que se passa, agora, no Brasil, está descrito num velho livro, de quase 
cem anos de existência. Livro fascinante, escrito por curiosa personagem. Mau-
rice Joliy. Era um advogado de Paris que, diz um biógrafo, devotou sua vida ao 
culto da liberdade e de suas antipatias. Teve inúmeros inimigos e vários admira
dores. Seus escritos provam — creio que é Raymond Aron quem lhe assinala o 
perfil — que conhecia tão bem a arte de vencer na vida como a de governar; 
mas nenhuma das duas o seduziu, pois usa-se todo na denúncia daqueles que 
aplicavam essas técnicas para vencer demais. Do seu livro espantoso saíram as 
mais curiosas contradições. Uma delas foi a falsificação conhecida por O Proto
colo dos Sábios de Sião, obra anti-semita que deve, ter sido livro de cabeceira do 
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nobre relator Martins Rodrigues, mas não passa de grosseiro plágio dos trechos 
atribuídos a Maquiavel, no livro de Maurice Jolly. 

Refiro-me a este estranho, inquietante livro que se chama Dialoques aux en-
fers entre Machiavel et Montesquieu (CoL Liberte de FEsprit, Calman Levy, Paris 
1948). A sombra do Inferno, cujo maior suplício, como se sabe, é a total ausên
cia de amor, dialogam Montesquieu que esperou demais, e Maquiavel, que des
confiou demais da natureza humana e do êxito das instituições políticas. 

A certa altura, diz Montesquieu ao florentino: 

"Pois, escute e talvez eu venha a convertê-lo. Não são os homens, são as 
instituições que asseguram o reinado da liberdade e dos bons costumes no Es
tado. Da perfeição ou imperfeição das instituições depende todo o bem, mas 
dependerá necessariamente, também, todo o mal que pode resultar, para os ho
mens, da sua reunião em sociedade. Quando reclamo as melhores instituições 
compreenda bem que, seguindo a bela passagem de Sólon, entendo como tais 
"as instituições mais perfeitas que os povos possam suportar". É como dizer 
que não concebo para eles condições impossíveis de existência; e daí separo-me 
desses deploráveis reformadores que pretendem construir sociedades sobre 
meras hipóteses racionais, sem levar em conta o clima, os hábitos, os costumes 
e até os preconceitos. 

..."Depois de ter assegurado os seus direitos privados, pelas leis civis, os seus 
direitos públicos pelos tratados, os povos quiseram regular as suas relações com os 
príncipes e garantiram os seus direitos políticos por meio de Constituições. Por 
muito tempo entregues ao arbítrio, pela confusão dos poderes, que permitia aos 
príncipes fazer leis tirânicas para exercê-las tiranicamente, eles separaram os três 
poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, segundo linhas constitucionais que 
não podem ser ultrapassadas sem que se dê o alarme a todo o corpo político. 

Por esta só reforma, que é um imenso acontecimento, o direito público in
terno foi criado e os princípios superiores que o constituem dele fluíram. A pes
soa do príncipe deixa de confundir-se com a do Estado. A soberania aparece, ten
do, em parte, sua fonte no próprio seio da Nação, que promove a distribuição dos 
poderes, entre o príncipe e corpos políticos independentes uns dos outros. 

"Não quero fazer, diante do ilustre homem de Estado que me ouve, uma 
teoria desenvolvida do regime que, na Inglaterra e na França, chama-se consti
tucional. Ele se incorporou hoje aos costumes dos principais Estados da Euro
pa, não somente porque é a expressão mais alta da ciência política, mas sobre
tudo porque é o único modo prático de governo em presença das idéias da civi
lização moderna." 

Assim falou Montesquieu, no diálogo imaginário à sombra da pátria do 
desamor, que é o Inferno. Mas Maquiavel, adiante, replica: "Admito que me 
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peça indicações mais claras. Lá chegarei. Mas deixe-me, antes, dizer-lhe em que 
condições essenciais pode, hoje, esperar o príncipe que se consigna a consolida
ção do seu poder. Ele deverá dedicar-se, antes de mais, a destruir os partidos, a 
dissolver as forças coletivas onde quer que existam, a paralisar em todas as suas 
manifestações a iniciativa individual Em seguida, o nível dos caracteres descerá 
por si e todos os braços logo se afrouxarão no servilismo. O poder absoluto 
não será mais um acidente. Torna-se-á uma necessidade. 

Esses preceitos políticos não são inteiramente novos. Mas, como lhe dis
se, são os processos que o devem ser" (Págs. 58-59). 

79 - O CAMINHO DA LIBERDADE 
DUAS LINHAS NÍTIDAS E INCONCILIÁVEIS 

Veja V. Exa, Sr. Presidente, como se vai tornando nítida a linha que sepa
ra o nosso pensamento e, por via de conseqüência, a nossa ação política. Com a 
legalidade que amamos, a Constituição que defendemos, a democracia pela qual 
jogamos outro dia a vida e amanha a liberdade, assim como hoje a própria hon
ra, se distancia a ponto de se tornarem inconciliáveis, porque irreconhecíveis, 
umas pelas outras, da legalidade, da democracia, da Constituição tal qual a 
vêem os que se servem desses ideais para os seus fins particulares. 

80 - D E MAQUIAVEL AO PAPA 

Esses são os maquiavélicos. Não lhes falta, às vezes, um objetivo superior 
como ao próprio e ilustre Maquiavel jamais faltou patriotismo. 

Mas o seu amor à Pátria é dos que a sufocam, o seu apego à legalidade é a 
dos que alejam, o seu devotadamente à Constituição é a dos que a deformam e 
tão depois, frementes de amor por ela, fazê-la dançar, por dinheiro, nas feiras 
de arraial. 

A nossa doutrina, Sr. Presidente, exprimiu-a melhor do que ninguém 
aquele que disse:"A crença de que tudo o que é feito oficialmente é realmente 
direito é um erro que está na base do absolutismo do Estado e eqüivale à deifi-
cação do próprio Estado" (Pio XII, cit. p. Rev. Carl W Grinder; - Concept of 
Freedom). 

"... Até na moderna América há muitos eruditos que advogam uma filoso
fia do direito que, essencialmente positivistas em seu modo de abordar os pro
blemas, vem guarnecida com temperos "democráticos" e, assim servida, é mais 
fácil de engolir. Esses advogados do dia de hoje insistem em que a justiça é uni
camente questão de conveniência... (porque)... o voto da maioria é que é o di
reito". 
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É o Direito por plebiscito, a mais perigosa modalidade do totalitarismo, 
aquela que se impõe por via democrática... E o plebiscito, afinal, decidido por 
quem tem nas mãos os instrumentos do Poder e da sua coação, pela propagan
da e pelo dinheiro, e assim fazem leis e as interpretam segundo os seus interes
ses particulares. 

Mas... "o mero fato de uma lei ser declarada pelo Poder Legislativo como 
norma obrigatória do Estado, esse fato, sozinho e por si mesmo, não basta 
para criar o verdadeiro direito". (Pio XII, op. cit). 

O sistema totalitário de política e de pensamento para o qual caminha o 
Brasil, se o não tirarmos a tempo, desse dédalo para devolvê-lo à sua rota de
mocrática, decorre da estranha, mas afinal compreensível aliança entre um ex
tremo egoísmo individualista e um absurdo apelo coletivista, tendo em comum 
o seu materialismo que desdenha a ordem natural e a dignidade humana. 

"O totalitarismo manifestou-se abertamente em todas as épocas, mas 
muda de forma ao passar do mundo antigo ao moderno. De estático, torna-se 
dinâmico e místico. Sobretudo, de pagão faz-se ateu. 

Segundo a natureza dos diferentes mitos, das diversas idéias-força que ele 
invoca, o totalitarismo pode chamar-se estatismo, ou nacionalismo, racismo ou 
comunismo. 

"... Se se pretende lutar no plano político, escreve Charles Journet, só há 
uma saída. É preciso dar ao mundo uma saída. É preciso dar ao mundo uma 
nova idéia-força política, um mito político que, desta vez, não seja mentiroso, 
um ideal histórico por uma nova cristandade. Dá trabalho para instaurar uma 
formação política cristã nova, inédita, ainda irrealizada. Quanto ao mito políti
co medieval, mesmo se não se levasse em conta seus inúmeros desfalecimentos, 
deve ser entre nós entendido que está gasto, superado, inutilizável. Não é possí
vel, tendo-o rejeitado em bloco, voltar sobre ele, em pormenores. O novo 
mito, o novo ideal político cristão deverá apresentar-se como capaz de resolver, 
de um modo novo, os grandes problemas do capital e do trabalho, do banco e 
do crédito, da exploração das fontes de petróleo, do desencadeamento das 
guerras, o problema das raças, os problemas da tolerância dos ritos e do com
portamento dos infiéis, da coabitação pacífica, sobre o mundo, das raças. Bem 
se vê, problemas não faltam. A todos esses problemas é preciso dar respostas 
novas, que não sejam as do liberalismo nem a do comunismo. 

"Ao mesmo tempo, é preciso que homens políticos cuja fé seja pura, pro
funda e heróica, dotados de gênio, capazes de criar novas técnicas políticas, en
treguem-se a esse trabalho em vários países, ao mesmo tempo, porque é a face 
do mundo que se tem de renovar politicamente, não apenas um país isolado, 
grande ou pequeno. Se isto se realizar, e não se deve dizer que seja irrealizável, 
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veremos reflorescer sem mais tardança, não a idade média cristã, mas uma 
nova idade média cristã. (Charles Journet, Exigences chrétiennes enpolitique, cap. 2, 
págs.14,15,17,22). 

81 - MAIORIA E DEMOCRACIA 

Para que um povo reconheça a valia desse ideal heróico — como o deno
mina Maritain - de uma nova idade cristã para espiritualizar a democracia, é 
preciso ter a coragem de dizer que a regra da maioria não é a única e, não sen
do a única, nem sempre é a adequada para medir o grau de autenticidade de 
uma democracia verdadeira. 

Ela o é na democracia à Rousseau, cujo individualismo justificaria a lei do 
mais forte, confundindo-se, então, com o mais forte, a maioria. Na democracia 
à Hobbes, cujo conceito do homem como lobo do homem explicaria a caçada 
contra nós, armada pela alcatéia governamental. 

Em Rousseau e, naturalmente, em Marx estão o pai e a mãe da filosofia 
política da chamada legalidade vigente, que tem em Hegel o seu avô distante e 
nevoento. Apenas, esse governo que a explora não sabe quem são seus pais. O 
mesmo se pode dizer dessa pitoresca e galharda segurança nacional que se faz 
depender do segredo de um código telegráfico, mas não da honra e fidelidade 
dos governadores da Nação nem da independência intocável dos seus legisla
dores. 

Sobre o número, que a Maioria arrota, vige a regra suprema, que é a da 
Justiça, não a justiça de um poder autônomo apenas, mas a Justiça da razão e 
da ordem natural, fundada na revelação. Onde essa Justiça desaparece ou, pior, 
onde se subordina unicamente ao número, seja qual for o nome que se dê a um 
tal regime ou caricatura de regime jurídico, ele é antijurídico e é antidemocráti
co, e talvez nesse fato de ser anti, resida a sua única relação com tais categorias, 
a jurídica e a política. 

Isto se dá, quer queiram ou não. Isto se dá ainda quando as use, da De
mocracia, a mímica esvaziada de significação. Que adianta dizer que se vai to
mar uma decisão democraticamente, se essa decisão não é da maioria a formar 
um juízo sobre os fatos e circunstâncias em sua relação com a Justiça, e sim a 
de um grupo político a colocar o direito abaixo de suas conveniências e das ins
truções recebidas de outro Poder, estranho a este e, mais do que nunca, interes
sado na destruição deste? 

A moral não se separa da política senão para condená-la à destruição. "A 
política libertada da moral", disse Pio XII (24 de agosto de 1939), "trai aqueles 
mesmos que a querem assim". Em 1937 já dissera: "Leis humanas em contradi-
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ção insolúvel com o direito natural são marcadas por um vício de origem que 
nenhum constrangimento, nenhuma utilização exterior de poderio conseguirá 
curar". 

O Governo pensa que, por ter alguns tanks e mais alguns deputados às 
ordens pode usá-los para aumentar a pressão e fazer praça de sua energia. Coi
tado, ignora que está condenado a usá-los cada vez mais para exibir ao povo e 
ao mundo a sua irremediável incapacidade de sobreviver com aquela dignidade 
majestática que é a marca do poder legítimo e da autoridade respeitável. Cada 
dia se torna mais respeitoso como a mulherzinha de Sartre, porque cada dia a 
sua virtude é mais fingida e mais se sustenta do embuste e dos truques de far
sante. 

Na Mensagem de Natal, de 1942, Pio XII disse estas palavras: 

"O senso jurídico está hoje freqüentemente alterado e pervertido pela 
profissão e prática de um positivismo e de um utdlitarismo servilizados e enfeu-
dados a certos grupos, partidos e movimentos, cujos programas traçam e pres
crevem de antemão as suas vias para a legislação e a jurisprudência. 

O remédio a tal estado de coisas está em reencontrar a consciência de 
uma ordem jurídica baseada no domínio soberano de Deus, e preservada con
tra todo capricho humano; consciência que estenderá a sua força protetora e 
justiceira até aos direitos imprescritíveis do homem, para defendê-los contra os 
ataques de todo poder humano. 

Da ordem jurídica desejada por Deus decorre o direito inalienável do ho
mem à segurança jurídica e, por isso mesmo, a uma esfera concreta de direito, 
protegida contra todo ataque arbitrário. 

As relações do homem em face do homem, as do indivíduo em face da 
sociedade, da autoridade e dos deveres cívicos, as de outra parte da sociedade e 
da autoridade em face dos particulares, devem ser estabelecidas sobre um claro 
fundamento jurídico, e ser protegidas, quando necessário, pela autoridade judi
ciária, o que pressupõe: 

a) um tribunal e um juiz que tomem suas diretrizes de um direito clara
mente formulado e circunscrito; 

b) claras normas jurídicas que não possam ser perturbadas nem pelos re
cursos abusivos a um pseudosentimento popular, nem por meras razões de uti
lidade. 

c) a proclamação do princípio de que o próprio Estado com seus funcio
nários e as organizações dependentes, devem reparação e a retirada das medi
das prejudiciais à liberdade, à propriedade, à honra, à prosperidade e ao bem-
estar dos particulares." 
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V. Ex estão convocados para adotar uma fórmula que dê saída à imensa 
estupidez em que o desejo de favorecer a impunidade dos verdadeiros culpa
dos, tendo o ódio a seu serviço, mas colocado o ódio como seu verdadeiro 
mentor, e ainda menos hoje, quando a provocação do Governo prepara dias de 
terror e de aflição para a minha Pátria, colocou o Governo. 

Não me podem fazer mal maior do que já me fizeram òs homens dq Go
verno, os propagandistas do Governo, os profissionais do terror judiciário e da 
pressão das maiorias que nomeiam presidentes da República e aclamam, como 
salvadores da Pátria, os seus próprios tiranos. 

De hoje por diante, todo o mal que ainda me podem fazer já não me atin
ge, pois me é completamente indiferente saber que me mantêm o mandato ou 
que nos entregam à prisão, se me condenam por este ou por aquele processo. 
Em qualquer parte em que eu esteja, o povo já sabe que não terá um traidor de 
seu serviço nem um falsário de sua honra. 

82 - A VEEMÊNCIA E A PREVISÃO 

E com a mesma veemência, pois nunca me esqueço de exemplos como o 
do grande Churchill, que desde 1934 reclamava, com a maior veemência, medi
das que permitissem à Inglaterra assegurar paridade de força aérea com a Ale
manha nazista, que se rearmava para a agressão; e o fazia em termos de sua ha
bitual veemência, repito, para alertar a consciência dos ingleses. Mas ouvia do 
líder adverso, que estava no governo, estas palavras que os jornais da época ce
lebraram como um desmentido ao agourento Churchill: 

"A sua linguagem é mais a de um malaio tomado de um acesso de amo do que a de 

um estadista inglês respeitável. E a linguagem de um pânico cego e injustificável." (What they 

said at the time, p . 107) 

O que parecia pânico, cinco anos depois o mundo convenceu-se, era ape
nas previsão. E a violência, que tanto escandalizava, era o amor da Pátria, a 
preocupação da paz, o desejo da vitória, mais nobres ideais do seu tempo. 

83 - NINGUÉM - OU A HISTÓRIA D E ULISSES E POLIFEMO 

Sr. Presidente, não se usa mais citar Homero. Mas espero que a recente 
versão cinematográfica da rapsódia de Ulisses tenha atualizado os mitos do ve
lho bardo. 

Penso, ao concluir, no ardil de Ulisses aprisionado na gruta do ciclope de 
um olho só no meio da testa. Ele viu que o gigante Polifemo devorava os seus 
companheiros e se preparava para esmigalhá-lo em suas manoplas, junto à boca 
voracíssima. Embriagou-se, então, e furou-lhe o olho vigilante. E como tivera o 



Grandes Momentos do Parlamento Brasileiro 169 

cuidado de dizer ao monstro que o seu nome era ninguém, não acudiram os 
outros monstros ao apelo do colosso quando, doido de ódio e de rancor, ele 
gritava que Ninguém lhe havia furado o olho poderoso. 

O Governo é, hoje, com seu monstruoso aparelho de propaganda, de de
formação da verdade e de opressão econômica e política, o ciclope que ousei 
desafiar nesta odisséia. Ceguei-o de ódio e ele procura, no fundo da gruta em 
que está transformada esta Comissão de Constituição e Justiça, esmagar-me em 
suas manoplas, ajudado por mãozinhas habituadas a outro tipo de serviço. 

Mas, Sr. Presidente, ninguém açode ao monstro ferido porque ele grita 
que Ninguém lhe vazou o olho pérfido. 

Perdendo ou ganhando, nós venceremos, Sr. Presidente, porque sou, por
que os que defendemos nesta gruta a liberdade e a sobrevivência do Direito so
mos Ninguém. 

Nós somos a força desprezada. Nós somos os que constróem, com sacri
fício e com risco, as vitórias definitivas, as únicas que Polifemo não conhecerá. 

Nós somos Ninguém, porque somos o povo brasileiro. 

84 - DERRADEIRA INFORMAÇÃO 

Por último, espero apenas informar à Comissão o seguinte: 

1) O telegrama 295 não veio em código secreto. E o Governo sabe disso. 
Mentiu à Câmara e à Nação, mentiu ao Exército, mentiu à Justiça, mentiu ao 
povo, mentiu a esta Comissão. Acabe-se com a farsa. 

2) O telegrama 295 estava na pasta das comunicações reservadas, não secre
tas, ao alcance de muitos funcionários do Itamaratt Além disso, uma cópia foi 
mandada à Preádência da República e outra ao Conselho de Segurança Nacional. 

3) O mesmo posso dizer do telegrama 293, cujo texto até hoje a Nação 
não conhece. 

4) No telegrama 293 o embaixador do Brasil em Buenos Aires informou 
ao Governo que o "legislador brasileiro", de que se ocupa o inquérito oficial ar
gentino sobre as conversações com Perón sobre pagamento em dinheiro para 
ajudar o financiamento das eleições de 1950, no Brasil, chama-se João Goulart. 

APÊNDICE 
TRECHOS DA CONFERÊNCIA D E RUI BARBOSA (1919) 

Infelizmente, Senhores, quando o Sr. Lauro Müller traçou com a sua es
pada virginal a extrema entre os dois impérios, deixando o das vagas ao ódio, e 
reservando à América o da paz, não consultara nem a Guilherme, nem a Von 
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Tirpitz; e o resultado veio a ser que, bem depressa, os dois domínios entraram 
um pelo outro, mergulhando o da paz no do ódio, e invadindo o do ódio ao da 
paz. 

Quando, aos 4 de abril de 1917, o primeiro navio brasileiro soçobrou ao 
choque da guerra submarina, havia de ter começado a dar fé o nosso Ministro 
do Exterior de que, não podendo os navios do continente americano, consig
nados por S. Exa à bem-aventurança da paz, navegar em seco a travessia do 
oceano, deixados por S. Exa aos horrores do ódio, os exporia aos botes deste, 
não obstante a genial partilha do Sr. Lauro Müller na oração do Recife. 

O papel da nossa chancelaria, como hoje se chamam, por essa ocasião, 
ainda não recebeu em cheio a luz da verdade. Creio, porém, que, com certos 
documentos, até agora inéditos, da nossa diplomacia, lograremos derramar so
bre esse episódio interessante alguma claridade. 

Aos 5 de abril de 1917 a nossa legação em Paris telegrafava à Secretaria 
das Relações Exteriores esta notícia: 

N 2 39. Acabo de receber telegrama do Cônsul Havre, dizendo: 

"Paraná" torpedeado esta noite dez milhas de Barfleur guarnição salva 
três homens mortos. — (a.) Magalhães. 

Respondendo, na mesma data, a esse, o nosso Ministro das Relações Ex
teriores, por um telegrama, também de n2 39, com o escrúpulo que todos lhe 
reconhecem, perguntava "se o submarino prestou qualquer socorro". Quem havia de 

curar dos atenuantes alemães, sendo o ministro brasileiro? 

O telegrama do comandante do "Paraná", dirigido à Companhia Comér
cio e Navegação, que o estampou em 7 daquele mês, nos jornais do Rio, expri
mia-se deste modo: 

Cia. Com. e Naveg. - Rio -

"Paraná" torpedeado torpemente sem aviso, à meia-noite. Quatro maqui-
nistas e dois foguistas foram mortos, ficando ferida grande parte da tripulação 
em conseqüência da explosão. Espero que me remeta, urgente, créditos. Fomos 
salvos depois de doze horas em botes das torpedeiras francesas. Foi um cúmu
lo o procedimento bárbaro dos alemães. — (a) — Peixe. Comandante do "Para
ná". 

Este depoimento era categórico. Capitulava designadamente de alemães 
os torpedeadores. Outro telegrama, entretanto, dado à luz pelos jornais, daí a 
48 horas, já hesitava em reconhecer a nacionalidade, terminantemente designa
da no anterior. 

Eis os seus termos: 
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"Afirmamos que o torpedo atingiu o navio, a bombordo, no comparti-
mento das máquinas, um metro abaixo da linha de flutuação. Depois da explo
são o submarino veio à superfície e a atirou-nos cinco tiros de canhão. A maior 
parte da equipagem viu. Foi impossível reconhecer a nacionalidade. Todos os 
oficiais vão bem: os feridos são o foguista, cujos ferimentos são leves... Protes
to feito no consulado e tribunal — (a.) Peixe, Comandante do "Paraná"." 

Como é que o que no primeiro se dera por líquido já entra em questão no 
segundo? Naturalmente, posto em torniquete o comandante do navio para de
clarar, fora de toda a dúvida, se realmente, estava certo da nacionalidade re
ceou, titubeou e se esquivou à resposta. Mas, seriamente, senhores, poderia ter 
sido francês ou inglês o submarino que torpedeasse uma embarcação emprega
da em transportar mantimentos para os aliados? 

Circunstância curiosa. Segundo a lista da tripulação do "Paraná", exarada 
em 0 País, de 7 de abril de 1917, o primeiro maquinista era Oscar Sperb, ale
mão, a julgar pelo nome, naturalizado ou não, ou descendente de alemães. Pois 
este senhor merecia do Ministro das Relações Exteriores a honra de ser singu-
larizado neste telegrama especial: 

N 2 42 — Desejamos que, entre as pessoas do navio "Paraná", que forem 
inquiridas, esteja o primeiro maquinista Sperb, chamando-se a depor o maior 
número possível de brasileiros natos. 

Todos "os brasileiros natos" eram amalgamados, anonimamente, nessa 
generalidade; e só o alemão, por naturalidade ou descendência, se destacava 
numa unidade singular, com aquelas instruções particulares. Por quê? 

Abrindo-se, como se abriria, a investigação logo depois do torpedeamen-
to natural era que se envidassem todos os meios por acudir à ansiedade pública 
excitada e clamante, no Rio de Janeiro. Em vez, porém, de acelerarem a satisfa
ção, que urgia dar-lhe o de que se ocupavam os brasileiros do Itamarati, era de 
catar, para o alemão do Paraná, o privilégio de uma consideração que lhe asse
gurasse uma preeminência inclusive entre os demais tripulantes. 

Evidentemente, a recomendação com que rematava, esse despacho tele-
gráfico, de se chamar a depor o "maior número de brasileiros natos", não en
trava ali senão para esbater a impressão do carinho, em que ali se envolvia, pelo 
muito zelo do nosso chanceler, o brasileiro não nato, se cabe este eufemismo 
aos alemães de casca brasileira. 

A opinião pública, entrementes, insistia pela aceleração do inquérito. Mas, 
como não lhe pintassem bem ao ministro as conclusões, a que essa averiguação 
parecia tendente a chegar, segundo as notícias recebidas, abriu-se outra porta às 
tentativas de justificação alemã, ideando-se, no Itamarati, um inquérito suple-
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mentar que, com os devidos rodeios e cautelas, se determinava, em 10 de abril, 
ao nosso ministro na França mediante este telegrama: 

"SSS Rio Janeiro 534 51 10, 6H. 15 V. Malte - Ministre Brésil - Paris. -
49 — Num dos telegramas endereçados diariamente Peixe e que Companhia 
aqui publicou, aquele comandante parece dizer que não pode assegurar nacio
nalidade submarino. Muito convém que esse ponto fique averiguado inquérito 
suplementar, se preciso para apressar remessa inquérito já feito que continua
mos aguardando ansiosamente. — (a) Ministro Exterior." 

Esse telegrama era expedido, como se vê, no dia 10, já depois das seis ho
ras. Ainda então continuava o nosso ministro à ter dúvidas sobre se era, ou 
não, germânico o submarino criminoso. Nessa mesma data, porém, deve ter 
sobrevindo a comunicação do inquérito impacientemente aguardado; e tão ine
quívocas vieram a ser, a tal respeito, as suas conclusões, que logo aos 11 de 
abril recebia o Sr. Rauli a nota, pela qual suspendíamos as nossas relações com 
o Império alemão. 

Ainda assim porém, não perdia de todo o nosso ministro as esperanças 
no seu alvitre de inquérito adicional. Eram já os 12 do mês, quando o cabo tele-
gráfico transmitia a Paris este derradeiro despacho, inédito como os anteriores: 

"SSS Rio Janeiro 48.20 12 14h. 2 VMTE. CTF 11 W. - Ministre Brésil -
Paris. — 52. Recebido seu 45. Inquérito suplementar parece agora dispensável. 
Entretanto vossência pode fazê-lo reservadamente. Ministro Exterior." 

Ora, por que ainda, em tais alturas, aquele suplemento de inquérito: e a 
fazer-se por que, reservadamente? 

Uma de duas. Ou os resultados, em que dera o inquérito concluído, eram 
decisivos, e, neste caso, por quê, para quê, a bem de que insistir numa inquiri
ção? Ou, sé não era concludente, com que direito se renunciaria às averiguaçõ
es ainda possíveis? Mas, em ambos os casos, como se explica a cláusula de re
serva, num assunto que impacientava a opinião, e de que, portanto, ela não po
dia deixar de ter conhecimento de tudo? 

No entanto, à vista da sugestão insinuada nos termos facultativos do tele
grama do ministro do Exterior, a legação de Paris não se animou a deixar de 
proceder ao inquérito supletivo. Este, porém, se consumou, sem deixar interstí
cio por onde escapasse a responsabilidade germânica no atentado, responsabili
dade visível sempre desde o começo, com uma evidência, a que só resistiam os 
escrúpulos judiciais do nosso meticuloso chanceler. 

Suspensão de relações com a Alemanha 

A força da opinião pública, entretanto, a despeito dessas esperanças, que 
lutavam contra si mesmas, arrastava o Governo à suspensão de relações. Mas a 
nota ministerial de 11 de abril é o documento mais claro do conflito, em que, 
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no ânimo do ministro, o sentimento do seu dever não conseguia abafar a rea
ção do seu sangue. 

O órgão do Governo brasileiro ali só encontra frases expressivas, para 
traduzir "o grande pesar que tem em reconhecer que é forçado, à vista de quan
to se passa, a suspender as relações diplomáticas e comerciais com a Alema
nha". "Ao cumprir", diz ele, "esse penoso dever", aproveita "a ocasião para ter 
a honra de, ainda uma vez, apresentar as seguranças de" sua "alta consideração" 
ao ministro da potência, que nos acabava de assassinar três brasileiros, torpe
deando, como essa nota mesma acentua, um navio nosso, "torpedeado, e, de
pois de torpedeado, ainda alvejado com cinco tiros de canhão", não tendo 
"sido intimado a receber a vista para averiguação do seu caráter de neutro", não 
recebendo aviso de que ia ser posto a pique, nem acudindo os torpedeadores 
com "a mesma assistência humanitária às pessoas, que nele se encontravam" e 
que, depois do torpedeamento, ainda foram alvo de bombardeio. 

Essas circunstâncias, terrivelmente incriminadoras, não pode a nota mi
nisterial esconder. 

Mas às vidas brasileiras ali cortadas, apenas se alude nesse papel de envol
ta com "os interesses comerciais" prejudicados no trágico incidente. O órgão 
do nosso Governo não achou, para esses crimes atentatórios, não só dos direi
tos humanos, mas também dos da nacionalidade brasileira, não achou para tais 
crimes, ao menos uma expressão de equivalência às do "grande pesar", às do 
"penoso dever", com que traduzira os seus sentimentos pela cassação das nos
sas comunicações com o império do Kaiser. 

Notai, senhores que, a respeito do abalo nessas relações, não se usara o 
nome de rompimento, nem, sequer, o de interrupção, que já é rotura. Utilizava-
se a mais anódina de todas: a de suspensão onde ressumbra o cuidado em não 
provocar incompatibilidades ulteriores, e já se insinua a volta futura "às relações 
amistosas cujo estremecimento se deplora". 

Sobre essas aberrações inacreditáveis, onde se sentem os instintos ances
trais de um ministro, o vigor das suas origens alienígenas, em luta com a nacio
nalidade, que ele representa, e o próprio governo, de que é membro, um emi
nente jornalista brasileiro, o Sr. Medeiros e Albuquerque, teve a felicidade ines
timável de traduzir a sentença da justiça com uma lealdade e uma precisão dig
nas de ser recolhidas pela história nas suas inscrições lapidares: 

"Ninguém ignora" (dizia ele) "que se não fosse a iniciativa pessoal do Sr. 
Presidente da República, francamente secundado pelos dois ministros militares 
e outros membros do governo, talvez ainda hoje estivéssemos fazendo o jogui-
nho das notas diplomáticas. Assim que a notícia do torpedeamento aqui che
gou, o Sr. Pauli apressou-se em pedir um inquérito à Alemanha. Era sua inten-
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ção publicar uma daquelas respostas que a Alemanha costuma dar, negando 
mesmo as mais meridianas evidências. Se a nota alemã chegasse antes do inqué
rito brasileiro, estabelecer-se-ia uma situação embaraçosa." 

DISCURSO SECRETO D E PERÓN 

"Senhores, aceitei com grande prazer a ocasião para falar sobre as idéias fun
damentais que têm inspirado uma política internacional na República argentina. 

Não há dúvida que, devido às inúmeras tarefas que eu tenho, não poderia 
apresentar uma dissertação única sobre este tema, mas sim, manter uma con
versa sobre o mais fundamental em nossas concepções, procurando expor com 
clareza e simplicidade sobre as relações humanas e suas dificuldades. 

As organizações humanas, durante longo tempo, acabaram, sem dúvida, 
criando sucessivos agrupamentos. A partir de famílias, tribos, nações foram se 
criando e hoje encontramos regiões do planeta extremamente povoadas. Existe 
gente que se arrisca a dizer que, para o ano dois mil as nações menores serão os 
continentes. 

Não há dúvida de que a evolução da humanidade vem afirmando esse 
conceito a cada dia, como realidade. Isto é tudo que posso dizer referente à na
tural evolução da humanidade. Se transportarmos este problema para a Améri
ca, surge imediatamente uma apreciação imposta pela nossa própria situação. 

Não há dúvida de que o mundo povoado e superindustrializado pinta 
para o futuro um panorama de dificuldades para a humanidade. E todos os 
problemas que se ventilam hoje no mundo, são, na maioria, produto dessa su
perpopulação e superindustrialização. Tal é a influência da superindustrilização 
e tal é a grandeza da técnica desta superprodução que a humanidade, em todos 
os problemas econômicos, políticos e psicológicos, encontra-se profundamente 
afetada por essa circunstância. 

Problema fundamental: a comida. Este o futuro da humanidade, existe 
dúvida de que estes problemas irão progredindo e produzindo novos e mais di
fíceis problemas, mas a coisa primordial para a humanidade é a comida. Este é 
o pior e mais difícil problema a ser resolvido. 

O segundo problema posto pela industrialização é aquele da matéria-pri
ma. Pode-se dizer que, neste mundo, a luta pela comida e pela matéria-prima, o 
problema de base, de fundamento econômico, a luta do futuro será cada vez 
mais econômica, em razão de uma maior superpopulação e de uma maior supe
rindustrilização. Em conseqüência, podemos dizer que o futuro dos povos, o 
futuro do mundo, o futuro das nações tem extraordinariamente influído no ta
manho da reserva que possuem: alimentos e reservas de matéria-prima. Isso é 
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uma coisa tão simples e tão natural que não precisamos fazer uso de grandes 
estudos nem de técnicas especiais para convencer alguém. 

Ora, encarando o problema de frente e objetivamente, pensamos ser este 
o lado do mundo onde ainda existem maiores reservas destes elementos funda
mentais da vida humana: alimento e matéria-prima. 

Não existe dúvida de que nosso Continente, especialmente a América, é a 
zona do mundo onde, em razão da sua falta de população e da sua falta de ex
ploração extrativa, existe a melhor reserva de matéria-prima e alimentos do 
mundo. Este fato indicaria que o futuro é nosso e que, na futura luta, nós va
mos com uma extraordinária vantagem na frente das outras zonas do mundo 
que esgotaram suas possibilidades de produção alimentar e de matérias-primas, 
ou que são incapazes para a produção desses elementos fundamentais da vida. 

Se isto, Senhores, cria realmente o problema da luta, não há dúvida de 
que nós levamos nesta luta uma vantagem inicial e que para segurança de um 
futuro feliz temos belas esperanças de gozar desse futuro, mais que as outras 
nações do mundo. 

Porém, exatamente nessas circunstâncias, reside nosso maior perigo, pois 
não há dúvida que a humanidade demonstrou — durante todos os tempos — que 
na época em que faltavam os alimentos e os elementos indispensáveis para a 
vida, como sejam as matérias-primas, lutou-se por elas, sejam boas ou não, mas 
sempre com a força. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que nós esta
mos ameaçados; que, um dia, os países superpovoados que não dispõem nem 
de alimentos nem de matéria-prima, mas que têm um poder extraordinário, 
usarão deste poder a fim de despejar-nos dos elementos, dos quais nós dispo
mos em abundância, em relação' à nossa população e nossas necessidades. Aqui 
se encontra o problema colocado em suas bases mais fundamentais, mas ao 
mesmo tempo mais objetivas e realistas. 

Se subsistissem países pequenos e débeis, num futuro próximo podería
mos ser território de conquistas, como o foram milhares e milhares de territó
rios, desde os fenícios até os nossos dias. Não seria uma história nova que se 
escreveria nessas latitudes; será a história que acontece em todos os tempos, so
bre todos os lugares da terra, da maneira que nem chamaria a atenção. 

A UNIDADE AMERICANA PARA DEFENDER 
ESSES CONCEITOS 

Essa circunstância determinou ao nosso Governo, encarar, de frente, a 
possibilidade de uma reunião real e efetiva de nossos países para realizar uma 
vida em comum e para planejar, também, uma defesa em comum. Se essas cir-
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cunstâncias não são suficientes, ou se este fato não é um fator que gravite deci
sivamente para nossa união, não creio que haja outra circunstância importante 
que nos ajude a realizá-la. Se tudo que eu disse não for real ou não for certo, a 
união desta zona do mundo não teria razão de ser, colocando-se como questão 
mais ou menos idealista. 

Senhores, não há dúvida que desde o primeiro momento, nós pensamos 
nisto; analisamos as circunstâncias, reparando que, desde 1810, até os nossos 
dias, nunca faltou a intenção de agrupar essa zona do continente numa união 
de distintos tipos. 

As primeiras tentativas surgiram no Chile, já nos primeiros dias das revo
luções emancipadoras da Argentina, do Chile e do Peru. Todas elas fracassaram 
por vários motivos. Não há dúvida de que, se este fato se realizasse naquele 
tempo, hoje seria uma coisa extraordinária. Infelizmente, nem todos compreen
deram o problema e, quando o Chile propôs isto aqui em Buenos Aires, nos 
primeiros dias da Revolução de maio, Mariano Moreno foi quem se opôs a 
qualquer união com o Chile. Quer dizer que estava no próprio governo e que a 
gente mais proeminente do governo fez fracassar essa união. O fracasso foi por 
conta da Junta de Buenos Aires. Houve, também, outros que fracassaram devi
do a diversas circunstâncias. Depois, o problema começou a ser propugnado 
pelo Peru e a ação de San Martin também fracassou. 

Realizaram-se, depois, o primeiro, o segundo e o terceiro congressos do 
México, com a mesma finalidade. E devemos confessar que tudo isso fracas
sou, muito devido à nossa culpa. Nós fomos aqueles que sempre nos mantive
mos mais ou menos à distância, com um crédito um tanto isolacionista e egoísta. 

DEVEMOS SER MARTELO E NÃO BIGORNA 

Chegamos em nosso tempo. Eu não desejo passar à História sem de
monstrar, pelo menos, pelo depoimento, que colocamos toda nossa vontade 
real, efetiva, leal e sincera, para que essa união se realize neste Continente. Eu 
penso que o ano dois mil nos surpreenderá unidos ou dominados; penso tam
bém que gente inteligente não deve esperar que o ano dois mil chegue até nós 
sem fazer um pouquinho de esforço, para chegar um pouco antes ao ano dois 
mil, e chegar em condições um pouco melhores do que aquelas que nos pode 
reservar o destino, enquanto nós somos bigorna que agüenta os golpes, e não, 
por uma só vez, martelo; devemos dar, também, um golpe por nossa conta. 

Por essa razão ainda em 1946, ao fazer as primeiras apreciações de caráter 
estratégico e político internacional, começamos a pensar neste grave problema 
do nosso tempo. Talvez, na política internacional, nos interesse o que é o mais 
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grave e o mais transcendente; mais transcendental talvez que podia acontecer 
na guerra mundial, do que pode ocorrer na Europa, ou que pode ocorrer na 
Ásia ou no Extremo Oriente. Pois este é um problema nosso, enquanto os ou
tros são problemas do mundo em que vivemos — mas que estão bastante dis
tantes de nós. Creio também que, na solução deste grave problema, contam 
mais os povos do que os homens e os governos. Foi por essa razão que, quan
do fizemos as primeiras apreciações, analisamos se este fato pode realizar-se 
por meio das chancelarias existentes. Como no século XVII; boa comida e lúci
dos discursos; mas, quando termina a comida, tudo acaba inoperante e intrans-
cendente, como acabaram todas as ações das chancelarias desta parte do mun
do, desde um século até os nossos dias; ou se devemos atuar mais efetivamente 
influindo, não os governos, que aqui se mudam como se mudam as camisas, 
mas influindo os povos, que são permanentes, pois os homens passam e os go
vernos se sucedem, mas os povos permanecem. 

Observamos, de outro lado, que o êxito, talvez o único êxito extraor
dinário, do comunismo, consiste que ele não trabalha com os governos, mas 
com os povos, pois eles são encaminhados para uma obra permanente e não 
para uma área circunstancial. E, se na ordem internacional desejamos reali
zar algo de caráter permanente, temos que lhe dar caráter permanente, pois 
mesmo se for circunstancial, na ordem da política internacional não terá ne
nhuma importância. Por essa razão, e aproveitando as inclinações naturais 
de nossa própria doutrina, começamos a trabalhar sobre os povos, sem hesi
tação, sem pressa e, sobretudo, tratando minuciosamente de desvirtuar toda 
possibilidade de que sejamos acusados de intervenção nos assuntos internos 
de outros Estados. 

ATÉ 1946 CARECÍAMOS D E UMA POLÍTICA 
INTERNACIONAL DEFINITIVA 

Em 1946 quando me encarreguei do governo, a política internacional ar
gentina não tinha nenhuma definição. 

Não encontramos nenhum plano de ação, como também não existia, nos 
Ministérios militares, sequer uma remota hipótese sobre a qual os militares pu
dessem basear seus planos de operações. Nem no Ministério de Relações Es
trangeiras, em todo seu arquivo, não existia um só plano ativo sobre a política 
internacional que regula a República Argentina, nem sequer sobre a orientação 
que regia suas decisões. 

Vale a pena dizer que nós temos vivido, na política internacional, respon
dendo às medidas que outros tomavam com referência a nós, sem jamais tentar 
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ter uma idéia própria que, pelo menos, nos pudesse conduzir durante os tem
pos com uma direção lógica e congruente. Dedicamo-nos a não ouvir as outras 
medidas tomadas pelos outros países. Nós não tínhamos iniciativa. O procedi
mento não é tão digno de crítica, pois também pode ser uma maneira de proce
der, talvez explicável, pois os pequenos países não podem ocupar um lugar na 
política internacional, visando a objetivos muito altos e grandes, mas eles têm 
que ter um objetivo. 

Eu não vou dizer que nós vamos estabelecer objetivos extracontinentais 
para impor nossa vontade aos russos, aos ingleses ou aos norte-americanos. 
Não, pois isso seria torpe. 

Vale dÍ2er que nisto, como se diz e se sustentou tantas vezes, temos que 
ter a política da força ou a força necessária para sustentar uma política. Nós 
não podemos ter a segunda coisa, e em conseqüência temos que aceitar a pri
meira, mas dentro dessa situação podemos defendê-la, para que as chancelarias, 
que atuam no estilo do século XVIII, não nos dominem com seus sonhos fan
tásticos de hegemonias, do mando e direção. 

Os países monitores 

Para um país ser monitor — como acontece com todos os monitores — 
precisa situar-se na frente para que os outros sigam depois. O problema é che
gar quanto antes e ganhar essa posição ou a colocação, e os outros vão seguir, 
mesmo se não quiserem. De maneira que a hegemonia não se discute; hegemo
nia se conquista. Por isto, nossa luta não é na política internacional, para a he
gemonia de ninguém, como já o afirmei muitas vezes, senão, simplesmente, a 
obtenção do que mais convém ao país em primeiro lugar; em segundo lugar, o 
que convém à grande região que enquadra o País, e, em terceiro, ao resto do 
mundo que já está mais afastado e a menor alcance de nossas previsões e nos
sas concepções. 

Por isto, naturalmente, como fiz em todas as circunstâncias para nós; pri
meiro a República Argentina, depois o continente e depois o mundo. Nesta po
sição nos encontraram e nos encontrarão sempre, pois entendemos que a defe
sa própria está em nossas mãos, que a defesa, diremos, relativa, está na zona 
continental que defendemos e em que vivemos, e que a defesa absoluta é um 
sonho que ainda não foi alcançado por nenhum homem, nem por nenhuma 
nação da Terra. Vivemos apenas numa segurança relativa, pensando, senhores, 
na idéia fundamental de chegar a uma união nesta parte do continente. Temos 
pensado que a luta do futuro será econômica, a História nos demonstra que ne
nhum país se impôs neste campo, nem em luta alguma, se não teve em si mes
mo uma completa unidade econômica. 
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A CONCEPÇÃO ECONÔMICA N O PRIMEIRO PLANO 

Os grandes impérios, as grandes nações chegaram, desde o começo da 
História até nossos dias; às grandes conquistas à base de uma unidade econô
mica. E eu creio que, se nós sonhamos com a grandeza e temos a obrigação de 
sonhar, para nosso País, devemos analisar primordialmente este fator numa 
etapa do mundo em que a economia passará ao primeiro plano, em todas as lu
tas do futuro. A República Argentina só não tem unidade econômica; o Brasil 
só, também, não tem essa unidade; o Chile só não a tem, mas os três países 
com potencialidade econômica talvez mais extraordinária do mundo inteiro, 
sobretudo para o futuro, pois toda essa imensa disponibilidade constitui sua re
serva. Esses são os países-reservas do mundo. 

Os outros se encontram talvez em frente do esgotamento de todos seus 
recursos energéticos e de matéria-prima: nós possuímos todas as reservas das 
quais, todavia, não temos explorado nada. 

Essa exploração, que se fez conosco mantendo-nos de modo que consu
mimos o que foi por eles elaborado, no futuro próximo pode voltar contra eles, 
pois na humanidade e no mundo existe uma justiça que se encontra acima de 
todas as outras justiças, e que, um dia, chega. E esta justiça se aproxima de nós; 
somente devemos ter a prudência e a sabedoria suficientes para nos preparar
mos para que não nos roubem de novo a justiça, no momento em que estamos 
prontos a desfrutá-la. Isto é o que ordena, imprescritivelrnente, a necessidade 
da união da Argentina, do Brasil e do Chile. 

OS PAÍSES DÉBEIS DA AMÉRICA D O SUL 
CARTÃO NA ÓRBITA DOS FORTES 

Não há dúvida de que, uma vez realizada essa união, cairão em sua órbita 
os outros países sul-americanos que não serão favorecidos nem pela formação 
de um novo agrupamento, e provavelmente não poderão realizá-lo de modo al
gum, juntos ou separados, senão em pequenas unidades. Apreciando isto, se
nhores, eu comecei a trabalhar sobre os povos. Não esqueci nem de trabalhar 
sobre os governos e, durante os seis anos de meu primeiro governo, enquanto 
trabalhamos ativamente sobre os povos, preparando a opinião para bem rece
ber essa ação, conversei com aqueles que iam ser presidentes, pelo menos nos 
dois países que mais me interessavam; Getúlio Vargas e General Ibariez. Getú-
lio Vargas esteve total e absolutamente de acordo com essa idéia, e com a sua 
realização, que devia ser feita imediatamente depois que ele estivesse no gover
no. Ibaíiez me disse exatamente a mesma coisa, e comprometeu-se a fazer o 
mesmo. 
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Eu não me iludi porque eles me prometeram isto, para considerar o fato 
como cumprido, pois bem sabia que eles eram homens que iam ao governo e 
não podiam fazer o que desejavam, mas sim o que podiam. Sabia bem que um 
grande setor desses povos ia opor-se fortemente a uma realização deste tipo, 
por questões de interesses pessoais e de negócios, mas não por outro motivo. 
Como não deviam opor-se os fazendeiros chilenos a que nós exportássemos 
gado argentino no Chile? E como não se oporão que sejam solucionados todos 
os problemas fronteiriços para a internação do gado, quando uma vaca ou uma 
vitela, a um metro da fronteira chilena para o lado argentino vale dez mil pesos 
chilenos, e a um metro para o Chile, da fronteira argentina, vale vinte mil pesos 
chilenos? O que ganha os dez mil pesos nunca estará de, acordo com uma união 
deste tipo. 

Cito este caso grosseiro para que os senhores deparem toda a gama de in
teresses de todos os tipos, que ressurgem de todas as coisas, o que come o po
bre "roto" chileno e o que nós produzimos ou o que consumimos nós e eles 
produzem. Este mesmo fenômeno se dá no Brasil. 

Por essa razão nunca tive grandes ilusões sobre essa possibilidade; por 
isto, seguimos trabalhando em prol dessas uniões, pois elas deverão chegar para 
os povos. Nós temos uma experiência muito triste a respeito das uniões realiza
das pelos governos; pelo menos, nenhuma em 150 anos pôde cristalizar uma 
realidade. 

Tentamos outro caminho que nunca se tentou, para ver se, de baixo para 
cima, podemos influir de modo determinante para que essas uniões se realizem. 

ITAMARATI - INSTITUIÇÃO SUPERGOVERNAMENTAL 

Senhores, sei também, por exemplo, que o Brasil luta com uma grande di
ficuldade: é o Itamarati, que ali constitui uma instituição supergovernamentaL 
O Itamarati sonhou, desde a época de seu Imperador, até hoje, com uma políti
ca que se prolongou por meio de todos os homens que ocuparam este difícil 
cargo no Brasil. Essa política os levou a estabelecer um arco entre o Brasil e o 
Chile; essa política deve ser vencida com o tempo por um bom procedimento 
da nossa parte. 

Deve desmoronar-se o sistema do Itamarati e devem desaparecer essas 
excrescências imperiais que constituem — sem qualquer outra razão — os princi
pais obstáculos para que o Brasil entre numa união, digamos, direta, com a Ar
gentina. Nós não temos com eles nenhum problema, a não ser este sonho de 
hegemonia em que estamos prontos a dizer-lhes: vocês são maiores, mais lin
dos e melhores do que nós; não temos nenhum inconveniente. Nós renuncia-
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mos a tudo isso, de maneira que nem isso será um inconveniente. Mas não há 
dúvida de que nós acreditamos que o problema está de certo modo superado. 

Eu hei de contar aos senhores um fato que poderá perfeitamente eviden
ciar como nós procedemos e por que temos a firme convicção de que final
mente nós vamos ganhar, porque procedemos bem. Pois aqueles que proce
dem mal são aqueles que caem vítimas de seus próprios procedimentos; por 
isso não empregaremos, de modo nenhum, nem os subterfúgios, nem as insí-
dias, nem as combinações empregadas por algumas chancelarias. 

A ENTREVISTA VARGAS-PERÓN QUE NÃO 
PÔDE REALIZAR-SE 

Quando Vargas subiu ao Governo, prometeu-me que nos íamos reunir 
em Buenos Aires ou no Rio, faríamos esse tratado que eu assinei, depois, com 
Ibaíiez. 

Este foi um propósito formal por nós traçado. Mas ainda, dizíamos: "Va
mos suprimir as fronteiras, se for preciso". Eu "agarrava" qualquer coisa, por
que estava dentro da orientação que eu seguia e dentro do que eu considerava 
necessário e conveniente. 

Sabia que aqui eu o realizava, pois quando eu disse ao meu povo que de
sejava fazer isso, eu sabia que meu povo queria o mesmo que eu, na ordem da 
política internacional, pois aqui já existe uma consciência político-internacional 
no povo, e existe uma organização. E o povo sabe ainda que não cometemos 
tantos erros, de maneira que tem, também, um pouco de confiança no que fa
zemos. 

Mais tarde, Vargas me disse que seria difícil fazê-lo tão cedo, pois ele ti
nha uma situação um pouco complicada nas Câmaras e, antes de dominá-las, 
queria fazer uma conciliação. 

Na política isto é difícil; primeiro tem de dominar, e depois, a conciliação 
vem sozinha. São pontos de vista, são maneiras diferentes de pensar. Ele seguiu 
um caminho distinto e nomeou um gabinete de conciliação, quer dizer, no
meou um gabinete onde pelo menos, três quartos dos ministros eram seus ini
migos políticos, e que serviam a seus próprios interesses e não aos do Governo. 

Claro que ele acreditava que dentro de seis meses solucionaria isto; mas, 
quando passaram os seis meses, o assunto estava mais complicado do que an
tes. Naturalmente, não pôde seguir para aqui: não podia comprometer-se nem 
a seus próprios ministros a realizar uma tarefa que implicava muita virilidade 
(no texto: "ponerse los pantalones") e jogar uma cartada decisiva frente a seu 
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povo, a seu Parlamento e aos interesses que devia vender. Naturalmente, eu es
perei. 

Neste lapso de tempo, Ibáfiez foi eleito Presidente, a situação dele não 
era melhor do que a situação de Vargas, mas de certa maneira chegava plebi
scitado em tudo que pode ser plebiscitado no Chile, com eleições muito suigene-
ris, pois ali se inscrevem só aqueles que desejam e aqueles que não desejam não 
o fazem; é uma coisa muito diferente da nossa. Mas ele chega, naturalmente, ao 
Governo. Logo que ele chega, eu, conforme combinamos, faço uma experiên
cia. Ele me disse: "De acordo, vamos fazê-lo". Muito bem! "O General foi mais 
decidido porque os generais somos mais decididos do que os políticos". Mas 
antes de fazê-lo, como eu já tinha um compromisso com Vargas, escrevi-lhe 
uma carta que eu fiz chegar a suas mãos por intermédio de seu próprio embai
xador, a quem chamei, dizendo-lhe: "Veja, terá que ir ao Rio com esta carta e 
terá que explicar tudo isto a seu Presidente. Há dois anos, nos comprometemos 
realizar este ato. Faz mais de um ano e pouco que estou esperando, e ele não 
pôde chegar. Eu lhe peço autorização para que me liberte deste compromisso 
de fazê-lo primeiro com o Brasil a fim de fazê-lo primeiro com o Chile. Claro 
que lhe peço isto porque os três países são aqueles que devem realizar a união." 

O embaixador vai e volta e me diz, em nome de seu Presidente, que não 
somente me autoriza de ir ao Chile, liberando-me do compromisso mas que me 
dá também sua representação para que eu o faça em seu nome no Chile. Natu
ralmente, já sei agora muitas coisas que antes não sabia. Aceitei somente a auto
rização, não a representação. 

Fui ao Chile, e ali disse ao Presidente Ibáfiez: "Venho aqui com tudo 
pronto e trago a autorização do Presidente Vargas, pois eu estava comprometi
do a fazer isto primeiro com o Brasil, de maneira que tudo sei perfeitamente 
bem como temos planejado, e talvez ao fazer isto se facilite a ação com Vargas 
e se arranje melhor o assunto." 

Chegamos, fizemos ali todas essas coisas de chancelaria com o ministro 
das Relações Exteriores, discutimos um pouco — pouco, pois que, em alguns 
aspectos, é claro, saiu ele um pouco transformado; mas saiu. Não foi um parto 
da montanha, mas demorou bastante convencer, persuadir, etc. 

O QUE DIZ DOS AMIGOS BRASILEIROS? 

E, no dia seguinte, chegam notícias do Rio, onde o Ministro das Relações 
Exteriores do Brasil fazia umas declarações tremendas contra o Pacto de San
tiago: "Que estava contra os pactos regionais, que isto era a destruição da una
nimidade pan-americana". Imaginem a cara que eu tinha no dia seguinte, quan-
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do fui cumprimentar o presidente Ibánez, e esse me perguntou: "Que me diz 
sobre os amigos brasileiros?" 

Naturalmente que a imprensa carioca ultrapassou os limites aos quais ha
via chegado o próprio Chanceler, Sr. Neves da Fontoura. Claro que eu fiquei 
calado: não tinha outro remédio. Assinei o tratado e voltei. 

Quando cheguei, encontrei-me com Geraldo Rocha, velho jornalista, de 
grande talento, diretor de O Mundo, do Rio, muito amigo do Presidente Vargas, 
o qual me disse: "Manda-me o Presidente Vargas que lhe explique o que tem 
acontecido no Brasil. Disse que a situação dele é muito difícil; que, politicamen
te, não pode dominar; que tem secas no Norte e geadas no Sul; que os políticos 
estão descontentes; que o comunismo é muito perigoso; que não pode fazer 
nada: enfim, que eu o desculpasse, pois ele não pensa assim, e se o ministro 
tem feito isso, ele não pode mandar no ministro". 

Eu expliquei perfeitamente tudo isto; não justificava, mas o expliquei, 
pelo menos. Naturalmente, senhores, a situação considerada nessas circunstân
cias, de modo tão simples e lamentável, não teve mais remédio, senão dÍ2er-lhe 
que seguisse tranqüilo, pois eu não me meto nas coisas dele e que fizesse o que 
podia, pois continuaria a trabalhar por isto. 

NÃO QUERO PASSAR À HISTÓRIA COMO UM CRETINO 

Bem, senhores, eu desejava contar-lhes isto, coisas que, provavelmente, 
ninguém conhece, senão os ministros e eu;.e, claro, que são documentos para a 
História, pois eu não quero entrar para a História como um cretino, que teria 
podido realizar essa união e nãõ a realizou. Pelo menos, quero que a gente pen
se no futuro, que se aqui existiram cretinos, não fui só eu; existem outros creti
nos como eu, e, todos juntos, iremos a um "baile de cretinismo". 

Mas o que quero é afirmar, como ainda o farei, publicamente, em alguma 
circunstância, que toda política argentina, na ordem internacional, foi orientada 
para essa união, para que, quando o momento chegar, não sejamos julgados 
por nossa gente — frente ao perigo que esta dissociação produzirá no futuro — e 
pelo menos, haja o justificativo de nossa própria impossibilidade de realização. 
Sem dúvida, eu não sou pessimista, e creio que nossa orientação, nossa perse
verança, ganha terreno todos os dias, dentro desta idéia, e estou quase conven
cido de que um dia realizaremos tudo bem e que temos de trabalhar incansavel
mente para essa realização. Já se acabaram as épocas do mundo em que os con
flitos eram entre dois países. Agora, os conflitos se ampliaram de tal modo, ad
quirindo tal forma, que temos de nos preparar para os "grandes conflitos" e 
não para os "pequenos conflitos". 
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Essa união, senhores, está em plena elaboração; e, quando eu posso dizer-
lhes, como coisa definitiva. Estamos trabalhando, e o êxito, senhores tem que 
se produzir; pelo menos nós temos preparado o êxito, estamos realizando-o, e 
não tenham a menor dúvida de que o dia em que ele se produzirá será por mim 
explorado com todas as conveniências necessárias para nosso País, pois, de 
acordo com o aforismo napoleônico, aquele que prepara um êxito e o conquis
ta, dificilmente não poderá tirar as vantagens quando o obteve. 

Nisto , senhores, estou plenamente convencido que estamos seguindo o 
bom caminho. A contestação do Brasil, tentando desviar seu arco de Santiago a 
Lima, é apenas uma resposta ofuscada e desesperada de uma chancelaria que 
não interpreta o momento e que está persistindo numa linha superada pelo 
tempo e pelos acontecimentos; e isto não pode ter poder efetivo. 

A luta pelas zonas amazônicas e do Prata não tem nenhum valor, nem 
qualquer importância, são sinais um pouco equatoriais, nada mais. Neste senti
do, não pode existir nenhum fator geopolítico, nem de outra natureza, que pos
sa enfrentar essas zonas, tão diversas em todos seus fatores e em todas suas ca
racterísticas. 

Aqui, há um problema de unidade que se acaba sobre todos os outros 
problemas e, em tais circunstâncias, talvez muito decisivas, por termos solucio
nado nossas questões com os Estados Unidos, estaremos, talvez, favorecidos 
na possibilidade de uma união continental nesta zona do Continente americano. 

Senhores, como respondeu o Paraguai, que é um país pequeno, como res
ponderão os outros países de Continente, devagar, sem pressões nem violên
cias de nenhuma natureza, assim se vem desenhando uma espécie de união. 

As uniões devem realizar-se pelo procedimento que é comum. Primeira
mente, tem que ligar alguma coisa; depois, as outras conexões vão-se formando 
com o tempo e com os acontecimentos". 

Se me forem retirados os direitos políticos, como se anuncia em toda a 
parte, não me intimidarei, não deixarei de lutar. Do Ponto de vista de minha 
biografia, só terei do que me orgulhar desse ato. Lamento apenas que a Nação, 
através do Partido que recentemente me indicou para as eleições de 65, sofra 
essa vil afronta. Mas essa mesma afronta terá reparação certa pelas urnas, do 
primeiro ensejo, com qualquer outro nome pessedista. 

Por que, então, Sr. Presidente, é o caso de perguntar-me, se me deveria 
envaidecer de tão grande privilégio — o de ser o alvo principal da luta antidemo
crática — por que me invade neste instante uma tristeza das mais terríveis por 
que já passei em toda a minha acidentada vida pública? Essa tristeza nasce, sem 
dúvida, de que, se por um lado me oferecem uma oportunidade de glória, por 
outro lado ferem o nosso País, humilhando na minha pessoa a nossa civiliza-
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ção, degradando-nos no conceito das demais nações livres e fazendo na Revo
lução algo que merecerá o repúdio de todos os democratas do mundo. É com 
esse terrível sentimento de pesar que espero a consumação da iniqüidade que 
anunciam para breve. Meu voto, aqui, já serviu para eleger o atual Presidente da 
República, em cujo espírito democrático confiei; mas meu sacrifício, exigido 
pelo ódio e pela incompreensão, servirá para ajudar numa nova luta em favor 
da paz e da dignidade do povo brasileiro. Mais uma vez tenho nas mãos a ban
deira da democracia que me oferecem, neste momento em que, com ou sem di
reitos políticos, prosseguirei na luta em favor do Brasil. Sei que nesta terra bra
sileira as tiranias não duram; que somos uma nação humana, penetrada pelo es
pírito de justiça, homem do povo, levado ao poder sempre pela vontade do 
povo, adianto-me apenas ao sofrimento que o povo vai enfrentar nestas horas 
de trevas que já estão caindo sobre nós. Mas delas sairemos para a ressurreição 
de um novo dia, dia em que se restabelecerão a justiça e o respeito à pessoa hu
mana. 

O alto das forças tirânicas, que ameaçam apossar-se da Revolução, de ba
nir-me da vida pública, terá conseqüências que dificilmente poderão ser previs
tas. Sabe Deus que não as desejo, pois não me fez o Criador para desejar o mal 
a quem quer que seja e muito menos a meu País, como não me fez para des
truir, e sim para construir. Mas querendo-o eu, ou não, a semente da injustiça, 
do arbítrio, da maldade, da crueldade, da violação da pessoa humana, de desres
peito, medrará, crescerá, dará frutos, e depois, como tem acontecido invariavel
mente, o castigo chegará, levando tudo de vencida. Infelizmente não serão ape
nas os maus semeadores que recolherão as tempestades negativas, mas também 
este pobre povo, vítima dos erros de seus dirigentes. 

Repito, o golpe que na minha pessoa de ex-chefe de Estado querem des
fechar atingirá a vida democrática, a vontade livre do povo. Não me estão fe
rindo pessoalmente, mas a todos os que se julgam no direito de escolher a 
quem desejam escolher para presidir o seu destino. Esse ato é um ato de usur-
pação, e não um ato de punição. Será um ato de traição às promessas da Revo
lução que oferecia uma oportunidade a todos os brasileiros de colaborarem na 
obra comum de reconstrução do País. Muito mais do que a mim, cassam os di
reitos políticos do Brasil. 

Dirijo-me, agora, de maneira particular aos países estrangeiros, aos meus 
amigos do exterior, à opinião pública internacional para dizer-lhes que não jul
guem o meu País por este ato inspirado no ódio. Quero pedir-lhes que confiem 
não apenas na capacidade de recuperação do Brasil no plano econômico, mas 
também nas grandes reservas morais do nosso País. Não nos julguem por este 
ato de deplorável fraqueza política de uma parte dos cidadãos armados para a 
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defesa nacional e que se voltam contra seus homens públicos, oferecendo um 
tão injusto quanto bárbaro retrato do Brasil aos observadores do mundo exte
rior. Não somos nós, brasileiros, esses decapitadores, ávidos de mergulharem 
nas vidas alheias, no que elas têm de mais inviolável para oferecer à degradação 
pública os seus homens de estado, os que lutaram pelo engrandedmento do 
seus País. Estamos apenas atravessando uma hora difícil. Mas este é um País 
democrático, que repele os extremismos de qualquer natureza. Não nos jul
guem apenas por um ato, é o que peço a todos os que nos contemplam de fora, 
neste momento em que me levam uns poucos acima de mim mesmo pela dis
criminação do ódio e pela cegueira criminosa. 

Diante do povo brasileiro quero declarar que mè reinvisto de novos e ex
cepcionais poderes neste momento para a grande caminhada da liberdade e do 
engrandecimento nacional. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é 

vivamente cumprimentado.) 



Otávio Mangabeira 

• Despedida da Câmara dos Depu

tados para assumir o mandato de Sena

dor. (5-12-58) 

1886-1960 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA - Não estava, Sr. Presidente, na inten
ção de disputar nas eleições de outubro a renovação do mandato de membro 
desta Câmara, quando me vi envolvido pelo movimento baiano que vai levar-
me ao Senado. 

Num pequeno manifesto que dirigi então ao eleitorado, tive ocasião de escla
recer que não eram porventura o desencanto, a fadiga com as preocupações de 
saúde que me orientavam no período de tal procedimento. Observei, a propósito: 
quanto mais lamentável for a atuação do País, tanto mais estaremos no dever 
de não perder a fé no seu destino. Conquanto não possa ter a pretensão de ri
valizar com os moços em resistências físicas, sinto, contudo, que a mim não 
falta o ânimo para, ao menos estimulá-los na fidelidade à vida pública. E, quan
to à saúde, na qual creio que têm repercutido os males da Nação, não me servi
ria de remédio o abandono do campo, no qual aspiro a chegar, ainda que obscura
mente, ao termo dos meus dias. Desejava, entretanto, no momento, continuar a 
servir, mas sem tomar sobre os ombros as responsabilidades do mandato. 

Daí a falta de entusiasmo, de gosto, que me releve inteiramente afastado 
da campanha eleitoral, o que aumentou de muito minha dívida para com os que 
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me elegeram, chefes eleitorais e eleitores. Todos me perdoaram essa atitude, 
que, sendo de consciência, podia parecer de displicência. Atribuindo-a talvez a 
motivos de doença, tanto mais que, naqueles dias, não estava passando muito 
bem, tiveram a generosa inspiração, que não sei como agradeço, de socorrer-
me com o melhor dos tônicos de que poderiam dispor: o consolo de uma elei
ção verdadeiramente expressiva, precisamente pelas circunstâncias em que se 
verificou e as proporções que assumiu. 

A razão por que assim me indispunha a concorrer ao pleito foi a mesma, 
Senhor Presidente, em virtude da qual, ultimamente, de certo tempo a esta par
te, me tenho conservado retraído. Tendo vindo para esta Casa em data que já 
vai longe, quando, certamente, boa parte dos que ocupam estas bancadas, hon-
rando-as com a sua presença, não era sequer nascida, encontro-me não obstan
te, nesta fase, com uma tal ou qual, não digo inapetência, mas inaptidão, para o 
exercício do mandato. A ele, então, me tornei, de alguma forma, infenso, como 
se me afligisse a consciência da minha inutilidade, em face dos encargos que 
competem a um mandatário do povo. 

Disse inapto. Direi por que o digo! Não sou, Sr. Presidente, pessimista. 
Recuso, formal e veementemente, o papel de Caçandra, que reputo, além do 
mais, profundamente antipático. Mas a verdade é que, há anos, vi entrar o País 
por um caminho que, na minha opinião, de que não costumo fazer praça, tanto 
que respeito a dos outros, o não levaria a bom destino. 

Em entrevistas ou discursos, manifestei reiterada, até enfadonhamente, 
esses meus pontos de vista. Não vi, com o curso do tempo, senão as dificulda
des se irem acumulando, como era fatal que acontecesse. A partir de certa épo
ca, nada, Senhores Deputados, que tenha acontecido, ou suceda neste País, em 
matéria de crise, me surpreendeu ou surpreende. Compenetrei-me, afinal — 
oxalá que erradamente — de que, já que não quisemos, não soubemos, ou não 
pudemos assumir, em tempo próprio, a direção dos acontecimentos, teremos 
que ser por eles conduzidos. Eis então que me adveio uma certa inibição, para 
discutir ou examinar a situação nacional com a devida sinceridade — e de outro 
modo não me disporia a fazê-lo — quando discuti-la e examiná-la é talvez a pri
meira e a mais alta das nossas obrigações. 

Reconheço que o silêncio é também uma atitude, às vezes, recomendável. 
Não é, contudo, a que apraz a meu temperamento. Com ele, sofro. Temo que 
mo atribuam o alheamento ou ausência, quando, ao contrário, o que existe é 
excesso de presença, não digo ao drama, porque detesto a teatralidade, mas ao 
quadro, ao panorama da realidade brasileira. 

Não basta dizer quais os males de que padece a Nação, ou que a vêm 
atormentando. Não é bastante que lhes façamos a crítica. O que importa é sa-
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ber quais os meios, exeqüíveis e eficientes, empregar para o fim de combatê-

los. 
Não creio, Sr. Presidente, no sistema de ora um, ora outro remédio, este 

hoje, amanhã aquele, ao clamor de cada emergência. Complexo como é o pro
blema, complexa tem que ser a terapêutica. Tenho muito pensado no caso. As 
conclusões a que chego, não ouso por enquanto formulá-las; primeiro, porque 
reconheço que no terreno, mais movediço que sólido, de semelhantes assuntos, 
e na ausência de elementos de que, em geral, só os governos dispõem, é sempre 
de admitir se esteja em erro, tantas as faces do prisma a serem consideradas, se
gundo, e principalmente, porque não teria cabimento, no clima, na atmosfera, 
que por enquanto vamos respirando — clima, Sr. Presidente, atmosfera que, no 
meu modo de ver, antes faz mal do que bem às perturbações de saúde — cha
mem-lhes crise de crescimento, chamem-lhes como quiserem — de que vem so
frendo o País. 

Quem vir como se vive no Brasil, o dinheiro que se derrama, os atos que 
se praticam, o tipo de iniciativas que se tentam, no campo da vida pública, e até 
no da vida privada, terá a impressão de que estamos em plena normalidade e 
até em grande fartura, se, por outro lado, ao mesmo tempo, o desespero não 
estivesse a clamar pela voz dos quebra-quebras. Não; não ouso formular as 
conclusões a que chego. Pensariam talvez que eu estava louco. Limitar-me-ei, 
por conseguinte, a algumas proposições. 

Que o Brasil triunfará das suas atuais vicissitudes, não haja, nem possa 
haver a menor dúvida. Que, todavia, para que triunfe, terá que submeter-se a 
algumas medidas drásticas, administrativas e políticas, que só creio se ponham 
em prática — e necessariamente' se não se puser quando a dureza dos fatos, na 
sua realidade, abrindo os olhos a todos, despertar o civismo de todos, civis e 
militares, de modo que contribua cada qual com a quota de sacrifício que lhe 
caiba, que não pode deixar de saber-lhe, para que a Nação se desafogue (Muito 
bem! Palmas) — é o de que estou convencido, sincera e profundamente. 

Confesso, Sr. Presidente. Anseio pela vinda desse dia em que todos, tam
bém eu, tenhamos que pagar esse tributo que já vai retardando. 

Ainda agora se declarou a um dos donos atuais do mundo, que, se ele não 
vier em nosso auxílio e de toda a América Latina, seremos, então, compelidos a 
bater à porta do outro. 

Admitamos, para argumentar, que um dos dois se dispusesse a atender a 
nossa sugestão. Não o faria de graça. Não pregaria o prego sem estopa. Na es-
topa, em tal hipótese, é que estaria o problema, mais um e dos mais tremendos. 

Fala-se em crise moral, e ela, de fato, existe, sob diversos aspectos; em 
crise econômica, e ela nos queima na carne; em crise financeira, e ela campeia, 
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na União, nos Estados e nos Municípios; em crise social, crise política, crise de 
autoridade de regime militar, e todas elas avultam ao quadro da crise geral que 
nos envolve. 

Não se fala, entretanto, numa crise que, ou preliminarmente se atenua, ou 
dificilmente as demais se há de atenuar. É ela que concorre, em grande parte, 
para o desconserto, a confusão que, às vezes, nos dá a idéia de que estamos no 
manicômio. Refiro-me, Senhor Presidente, à que chamarei crise de compreen
são, ou, se quiserem, de incompreensão. 

Não me lembro qual foi o escritor ou pensador francês que, atendendo 
ao apelo de um jovem, escreveu para ele este conselho tão resumido em pala
vras, quão profundo em sabedoria, que não serve somente para moços, mas 
para toda gente: "Tachez de compreenrea". Trate de compreender. 

O que se está passando no Brasil, em matéria de incompreensão, excede a 
tudo. 

Vejamos entre os casos, que são muitos, um, aliás dos mais simples, e ain
da muito recente: o que aconteceu com relação ao Sr. Gainza Paz. 

Foi do seio da Oposição que partiu o convite ao diretor da Organização 
Interamericana de Imprensa para que nos visitasse, a fim de tomar conheci
mento do que aqui vinha ocorrendo em matéria de imprensa, dentro, portanto, 
do âmbito das atribuições que lhe incumbem. O Ministro da Justiça, animado, 
quero crer, de susceptibilidades patrióticas, reputo impertinente a sua intromis
são, como, acredito, e de qualquer estrangeiro, no assunto que se tratava. 

Ora, Sr. Presidente, tenho como certo para mim que a vinda ao Brasil do 
Sr. Gainza Paz era mais do interesse do Governo que da própria Oposição. Se 
as autoridades o acolhessem com o apreço que lhe devemos por todos os moti
vos, e lhe mostrassem os jornais e revistas brasileiras de todos os matizes, e o 
informassem da sorte que têm tido os processos movidos na Justiça contra jor
nalistas e jornais pelo próprio Ministro da Guerra, o Sr. Gainza Paz havia de 
concluir que a liberdade de imprensa é uma realidade no Brasil. 

E o é , efetivamente. Se há coisa neste País, que enquanto subsistir a or
dem legal, é difícil de ser ameaçada, quanto mais oprimida ou supressa, é a li
berdade de imprensa. Dela se pode dizer que, no Brasil, tem o caráter de dog
ma da civilização nacional. Atentados contra a imprensa, o País os não tolera. 
O povo, como que tem a intuição de que, quaisquer que sejam seus excessos, 
mal com ela, pior sem ela. 

A incompreensão manifestou-se, de modo mais incisivo, no caso do Diá
rio de Notícias, órgão de combate, como há naturalmente quem divirja das suas 
diretrizes. Trata-se, porém, de um jornal de grande reputação, por suas tradições 
de probidade, intrepidez e civismo. O seu diretor, Sr. João Dantas, e o seu reda-
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tor-chefe, Sr. Prudente de Morais Neto, são homens tidos e havidos como inte
gralmente de bem. Podem errar, como errar podemos todos; nunca, porém, 
inspirados por motivos subalternos. 

Mas, então, numa terra, num país, onde toda a gente proclama que há 
muito abuso impune, triunfantes seus autores, há de ser um jornal como este 
que vá ao pelourinho? Hão de ser jornalistas dessa ordem que devam ser leva
dos à cadeia — e pela mão da Justiça! — a pretexto de que publicaram notícias ou 
comentários, promovendo ou animando a discórdia nas Forças Armadas, quan
do a discórdia, se existe, tem razões muito conhecidas? Só incompreensão pode 
explicar que se tenha instaurado um processo que só pode ter o efeito de atrair 
simpatias, desde logo as de toda a imprensa, para jornal e para os jornalistas 
que dele estão sendo objeto, e, seja qual for a hipótese, aliás absurda, se desen-
lace do pleito - sobretudo absurda - aumentar praticamente a popularidade do 
jornal e o prestígio dos seus dirigentes. 

Incompreensão tem havido, e continua a haver, no caso da Força Aérea 
Brasileira. Empregando as palavras "política" e "político", no melhor sentido 
dos termos, propugno a teoria de que ali o aspecto político é mais relevante do 
que o militar. Pretender dar-lhe solução pela aplicação pura e simples de medi
das militares, ou seja, das punições que os regulamentos prescrevem para trans
gressão da disciplina, é não compreender o que se passa. 

Vejamos, Sr. Presidente. O Presidente da República, no uso de um seu in
contestável direito, houve por bem nomear o Ministro da Aeronáutica para 
ocupar interinamente a pasta da Guerra, e, em seguida, o da Guerra para exer
cer em interinidade a Pasta da Aeronáutica. Foram atos de rotina? Não há dúvi
da. Mas atos de rotina, ao mesmo passo, eminentemente políticos. 

A não ser que admitamos interpretações malévolas, que não teriam senti
do, o que o Presidente imaginou, e pensaram igualmente os seus Ministros, é 
que aqueles atos seriam expressamente de apaziguamento e, por conseguinte, 
salutares para o Governo e o País. 

Tenho dito mais de uma vez, e, entre parênteses, aqui direi novamente. 
Por grave que tenha sido, em novembro de 1955, a destituição, um após outro, 
de dois chefes de Estado, um eventual, outro efetivo, foi se possível, o que dali 
resultou para as nossas Forças Armadas, cuja coesão é essencial, rigorosamente 
essencial, não só à tranqüilidade, mas à estabilidade da República. 

Infelizmente, os atos do Governo, com a nomeação dos dois Ministros 
para as duas interinidades, não produziram os efeitos que, acredito, o Governo 
imaginava. Ao contrário, daí resultaram determinadas manifestações, não por 
meio de armas, mas, pacificamente, por palavras, que deram ensejo a numero
sas prisões. 
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Verificou-se que os ressentimentos, não entre a Aeronáutica e o Exército, 
mas entre uma dada corrente da oficialidade da Aeronáutica e o atual Ministro 
da Guerra por motivos que são notórios, não se achavam de todo extintos. 
Houve sem dúvida, indisciplina no caso, mas uma indisciplina especial. 

Pergunta-se: qual foi a quantidade — isto é da maior importância — dos 
oficiais indisciplinados? 200, 300, 500, 800,1.000? 

Sejamos serenos. Quando uma indisciplina é cometida por um número 
tão grande de oficiais, é preciso ver o que há no caso; porque repugna admitir 
que, homens de caserna e de combate, sejam, todos eles, em tal número, des
providos de senso do dever. O que os fez incorrer na indisciplina foi, certo ou 
errado, a sensação que tiveram de que estava em causa o pundonor, {muito 
bem!), que não deve ser combatido, senão estimulado, num homem que veste a 
farda, e que é melhor que peque por excesso do que por omissão em questões 
que julgue de brio, porque, só assim, se pode crer que morrerá de bom grado, 
quando estiver em jogo a honra da Pátria. (Muito bem! Palmas?) Serenamente de 
boa-fé, compreensivamente, é como o caso deverá ser visto. 

As prisões se efetuaram. Os regulamentos militares foram fielmente cum
pridos. Está, suponho, a encerrar-se o prazo de 30 dias da prisão. Os presos 
vão ser postos em liberdade. Voltarão aos seus quartéis. Consulte, cada um, a 
própria consciência, e me responda. O fato foi resolvido ou, ao contrário, se 
reagravou? Os ressentimentos se extinguiram, ou, ao contrário, se reacende
ram? 

Aí está porque digo: não é por medidas punitivas que o caso se resolve, é 
por medidas políticas. Não é, entretanto, a Oposição que deve indicar ao Go
verno as medidas a tomar, porque, realmente se o Governo num caso dessa or
dem aceitasse a direção dos seus adversários, ficaria profundamente enfraqueci
do. E ele mesmo, o Governo por si próprio, quando julgar oportuno, não, po
rém, fora de tempo, que deve ver quais os atos por meio dos quais consegue, 
de fato, pacificar. Não tenhamos ilusões. Não haverá paz neste País enquanto 
paz não houver no seio das Forças Armadas. Precisamos um pouco mais de 
compreensão e de política, escusado repetir: no bom sentido dos termos. Em 
novembro, Sr. Presidente, de 1930 — lá se vão precisamente 28 anos — recolhi
do, preso a um quartel, ali escrevi uma página, que tem sido publicada, narran
do o episódio do 24 de outubro. Mas fiz referências a determinados passos que 
nos dias anteriores havia dado, de minha própria iniciativa, para ver se era pos
sível salvar a legalidade. Pois foi nesse documento que escrevi estas palavras, 
note-se bem, há 28 anos, e vou aqui recordar, hoje que estamos de novo em 
horas graves: "Na cena da vida pública preconceitos, precedentes, suscetibilida-
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des, compromissos, opiniões, interesses, tudo deve estar subordinado a uma 
causa suprema, que é a da Pátria". 

Disse, em outra ocasião: "O homem público só pode ter por completa a 
sua educação no dia em que, fazendo exame de consciência, sente que já é ca
paz de abrir mão das suas prisões, dos seus interesses, dos seus ressentimentos, 
dos seus ódios, se os tiver, e até do seu amor-próprio - que, por sinal, é a coisa 
de que os homens, em geral, mais custam a fazer tábua rasa - se a sorte da na
ção o reclamar. 

Eu, que estou pregando a compreensão, devo pregá-la, também, para 
com o Ministro da Guerra. Depois de uma longa vida de soldado, disciplinado, 
disdplinador, cumprindo e exigindo se cumprissem os regulamentos militares, 
sem que nunca jamais pensasse em interferir na política ou exercer posições 
políticas, viu-se envolto, de uma hora para outra, num turbilhão, fora inteira
mente dos seus hábitos. Não há, pois, como impedir que, aqui ou ali, se equi
voque na apreciação dos fatos, quando nós, homens políticos, experimentados 
na política, também, não raro, nos equivocamos. 

Às vezes, ouço alusões aos excessos de linguagem do Líder da UDN nes
ta Casa. Ora, Sr. Presidente, o Senhor Carlos Lacerda, dotado de um poder ver
bal e uma capacidade de ação verdadeiramente extraordinários {muito bem!) es
creve, e fala, e atua, por assim dizer, sem parar. Vive na linha de fogo, e é ele 
mesmo, por temperamento, uma flama. Não há como evitar que aqui ou ali ini
ciada em algum excesso de linguagem, que sua palavra lhe escorresse da pena, 
ora lhe extravasasse da boca, em uma temperatura a que ele mesmo, se se en
contrasse no seu repouso em Petrópolis, não fazia subir. 

Sou obrigado, Sr. Presidente, a ir alinhavando este discurso, tanto os no
vos Regimentos desta Câmara contribuem — sem embargo da tolerância com 
que V. Exa a preside — não digo para a morte, mas para a tribuna parlamentar 
vá, aos poucos, entrando em agonia. 

O que mais protege esta Nação contra movimentos destinados a tomar o 
governo pela força é um fato, Senhor Presidente, que se vai indo, mais e mais, a 
todos os espíritos: o de que, já agora e de ora vante, nenhum governo adminis
trará este País em condições de servi-lo e, por conseguinte, de manter-se — seja 
governo de lei, seja governo de força - se não tiver por si, a sustentá-lo, estas 
duas autoridades: a moral, que só lhe pode advir do apoio, claro e efetivo, da 
opinião brasileira, e daí o respeito público e a confiança interna e externa, sem 
os quais ninguém governará nas atuais circunstâncias; e a material, que só as 
Forças Armadas, por apoio da mesma natureza, isto é, largo e efetivo, lhe po
derão conferir. Não se esqueçam desse fato os que porventura estiverem pen
sando em ditadura, como também os líderes políticos que tomarem a si a in-



194 Otávio Mangabeira 

cumbência de encaminhar a solução do problema, bem mais difícil do que se 
imagina, da próxima sucessão presidencial da República. 

É sobretudo de compreensão — volto a insistir sobre o ponto, batendo na 
mesma tecla — que está precisando o País. Estamos sendo muito entregues a 
homens improvisados, que sobem de supetão, e de improviso, aos mais altos 
comandos, da política e da vida pública. 

Não devo, Sr. Presidente, não devo e não posso ir mais longe, nem quero 
ocupar demasiadamente a atenção desta Assembléia. 

Bem quisera que as minhas impressões — as em que acabo de pronunciar 
— tivessem sido mais animadoras ou, até, alvissareiras, numa hora em que já me 
toca um quê de melancolia, ao considerar, ao sentir, que é esta a última vez em 
que, nesta legislatura, e seguramente na vida, ocupo esta tribuna, a que subi tan
tas vezes, em dias para mim inesquecíveis. 

Aqui cheguei aos 25 anos. Aqui parto aos 72. No curso de uma existência, 
é já um longo período, entremeado por fases de relativo êxito, embora alguém 
já dissesse que são sempre cercados de espinhos os louros que a política ofere
ce, e outros, bem mais longos, de amargura. 

É natural, é humano, que leve alguma saudade desta Casa, que, sendo a 
Câmara baixa, é, contudo, a grande Casa da representação nacional, boas recor
dações dos companheiros, os atuais e os antigos, inclusive, senão sobretudo, os 
dos meus primeiros tempos. 

Imagine, Sr. Presidente, que dos 22 representantes baianos que, em 1912 
— há 6 anos — demos entrada e nos enfileiramos na antiga Cadeia Velha, em 
nome da Bahia, 21 já se ausentaram para a viagem de que se não volta. Somen
te eu vivo por aqui perambulando, uma sombra, uma sobra, um vestígio, uma 
reminiscência do passado (não apoiado). Dos que compunham as demais banca
das, bem poucos sobrevivem. A cena, por conseguinte, que me envolve, é 
aquela do crepúsculo da tarde. 

Agora, a Bahia, a Bahia que para mim tem sido mãe amantíssima, houve 
por bem premiar-me com uma senatória de oito anos. Oito anos, Sr. Presiden
te. Não pergunto se os viverei. Prefiro perguntar se os viveremos — eu e o regi
me. 

Faço questão de que meu último voto, formulado destas alturas, o mais 
caloroso, o mais ardente de que me sinto capaz, seja por que o povo brasileiro 
padeça o menos possível, mas se disponha a sofrer — o povo brasileiro, todo 
ele, a começar pelos grandes — tudo o que for necessário — e muita coisa há de 
ser — para que o Brasil continue na expressão do saudoso Armando Sales, 
como há de continuar, altivo, ereto e honrado, a caminho do seu grande e glo
rioso destino. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.) 
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• Renúncia ao mandato de Deputado 

Federal por dh ergências partidárias. 

(24-5-61) 

1913-1994 

O SR. MARIO MARTINS (Para uma comunicação. Sem revisão do ora
dor.) (Palmasprolongadas.) — Sr. Presidente, Srs. Deputados, era meu pensamento 
não entrar mais neste recinto, não subir mais a esta tribuna, não vir mais a esta 
Casa, que era o meu segundo lar, onde encontrava a minha segunda família. 
Conhecendo as minhas fraquezas, enderecei a V. Exa, Sr. Presidente, um ofício 
comunicando o meu ato de renúncia e solicitando a fineza de estender aos 
meus colegas de todos os partidos, sobretudo dos partidos adversários, os 
meus agradecimentos pela maneira fraternal com que sempre me distinguiram, 
pedindo-lhes perdoassem minhas impertinências, minhas omissões, meus erros 
e meus excessos. E, ao mesmo tempo, pedia eu que igual manifestação de reco
nhecimento, Senhor Presidente, V. Exa encaminhasse aos jornalistas desta 
Casa, estes construtores anônimos das nossas glórias e aos funcionários, mes
mo os mais humildes, pela maneira com que sempre me cercaram nos seis anos 
de labor nesta Casa. 

Ocorre, Sr. Presidente, que V. Exa, movido pelas altas virtudes que co
nhecemos, pelo convívio direto, pessoal e constante, resolveu chefiar uma 
conspiração de amizade, passando, talvez, pela primeira vez, sobre o texto frio 
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do Regimento, e não deu andamento a esse requerimento nem ao segundo que 
enviei a V. Exa na esperança de que a pressão afetiva, já não apenas de amigos, 
não unicamente de correligionários, mas também, com honra para mim, dos 
adversários, viesse a demover-me. 

Acontece, ainda, Sr. Presidente, que há dias, no Rio, recebi, com surpresa, 
um telefonema do Palácio, no qual se declarava que o Presidente Jânio Qua
dros me solicitava, viesse até S. Exa antes de qualquer deliberação. 

A Casa sabe, e a Nação, que não formei na corrente do Sr. Jânio Qua
dros. Cumpri, dentro de meu Partido, a disciplina partidária com relação à su
cessão presidencial; mas a Casa e a Nação também têm conhecimento de que 
jamais cometerei uma descortesia para com o Chefedo Governo de meu País, 
desatendendo a um chamamento com todas as características de nobreza e de 
alta honra. Devo confidenciar aqui que, antes desse encontro, um dos seus Mi
nistros, um daqueles que me são mais chegados, pela convivência de uma gran
de, longa e profunda luta dvico-democrática, interpretando, possivelmente não 
apenas seu pensamento pessoal, mas de alguns, ou de muitos, ou de quase to
dos os companheiros de Partido, declarou-me a sua inconformidade diante de 
minha atitude de deixar a vida parlamentar, voltando como simples homem, 
como homem comum, à luta pública. 

A esses companheiros também agradeci a honra de investidura com a 
qual pretendia me honrar e que não me havia sido apresentada dentro daquele 
sistema de solidariedade afetiva de quem compreende o drama de um pobre, 
mas emoldurado por virtudes que eu desconhecia e que sei não possuir, mas 
me apresei tanto à investidura como uma tarefa a mais, a que eu poderia dar 
desempenho em favor do meu País. 

A esta, também, Sr. Presidente, menos por vaidade, menos por soberbia, 
menos por egoísmo, também me vi na contingência de declinar. 

Não podia, entretanto, declinar, recusar a entrevista com o Senhor Presi
dente da República, principalmente pela circunstância de não ser um amigo di
leto de Sua Excelência, um correligionário durante a campanha ou, mesmo, 
simples credor de ordem eleitoral. 

Conto este episódio menos para realçar o que de grande me poderia en
volver nessa cena, mas para trazer, através desta alta tribuna, a manifestação do 
meu júbilo. Quero que fique registrado nos Anais da Câmara o que eu colhi on
tem, durante as longas horas de conversa com o Senhor Jânio Quadros, hoje 
renovada por solicitação de Sua Excelência antes de vir para cá, porque a consi
dero uma fotografia de que, realmente, a nossa luta, a luta de todos os demo
cratas de todos os Partidos, os nossos desencantos, as nossas amarguras, as 
nossas decepções não foram em vão. 
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Desprezando um dos personagens que, no caso, era o deputado humilde 
que subia ao Palácio do Planalto, o que se vê é o Chefe de um Governo convo
cando praticamente um adversário seu, não para tentar conquistá-lo, mas para 
trazer em nome do País, e a quem não merecia uma palavra de apelo, uma pala
vra de afirmação democrática. E esse aspecto soma em favor da democracia 
brasileira, muito embora some também em favor do Senhor Jânio Quadros. O 
episódio, entretanto, demonstra que realmente progredimos em democracia, 
quando o Presidente da República resolve julgar-se intérprete da Nação e se
cundar o que já havia ocorrido nesta Casa, com os apelos gerais dos homens de 
todas as bancadas para que não prosseguisse eu na atitude a que me propunha, 
e não a consumasse. 

Sr. Presidente, recaio, às vezes, que esta narrativa possa dar margem àque
las vespas da intriga, capazes de modificar a beleza deste quadro democrático, 
em que um Chefe de Governo, na América do Sul, convoca praticamente um 
adversário, não para lhe pedir apoio, não na esperança de cruzar ele os braços 
em suas futuras atitudes, mas para apelar, apesar de o personagem para quem 
se apelava não poder ser considerado integrante da grande constatação cívica 
do País, a fim de que continuasse na luta, em plena arena. 

Vindo ao Palácio do Planalto, Senhor Presidente, a falta de coragem de 
subir a esta tribuna revelaria de minha parte mais que fraqueza; seria descortesia 
se eu aqui não viesse rever meus velhos amigos, meus velhos companheiros, e a 
eles dizer as minhas derradeiras palavras de parlamentar. 

O Sr. Eloy Dutra - Nobre Deputado, permita-me V. Ex* um aparte. In
cumbiu-me o líder do PTB, em virtude de ser eu deputado do mesmo Estado 
de V. Exa, de deixar patenteada ftossa tristeza pela atitude de V. Ex". Embora 
adversário, o PTB quer manifestar claramente, autenticamente, seu pensamento 
a respeito do ilustre orador. Não fazemos apelo para que V. Exa desista do ges
to a que se propôs. Conhecemos a estrutura de V. Ex1 e sabemos ser sua atitu
de inabalável, mas quero tornar público em nome do meu Partido, e legitima
mente autorizado pelo líder Almino Afonso, que V. Ex* sai desta Casa deixando 
em nossa memória, em nossa sensibilidade e em nossa afetividade, a marca de seu 
caráter, de sua nobreza, de sua altivez e de seu desprendimento. (Palmas.) 

O SR. MÁRIO MARTINS - Senhor Deputado Eloy Dutra, registro sem 
surpresa as palavras de V. Exa. Declarei há pouco que integrada esta Casa de 
homens das mais diferentes regiões, das mais diversas formações, homens cor
tados nas lutas, feridos em seus sonhos, com rompantes muitas vezes de tal 
agudeza, lá fora se admitia a impossibilidade aqui de um convívio pessoal ame
no. Mas todos verificamos, durante estes longos anos o que era realmente a Câ
mara dos Deputados. Podia haver excessos de linguagem, impertinências de 
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atitudes, demonstrações de incompreensão. Vimos, porém, para honra do Bra
sil, a preocupação unânime, geral em torno de certos problemas. Às vezes, 
quando em determinados momentos em face de emendas ou de projetos, se le
vanta qualquer dúvida, qualquer interrogação em torno da legitimidade da pure
za da ordem dessas proposições, a Câmara, por meio de manifestações de to
dos os partidos, reagia porque nesta Casa, se algum dia passou qualquer coisa 
menos digna, sempre foi por ignorância. Bastava uma pequena advertência para 
todas as bancadas apurarem a sua atenção. Era aquele espírito de vigilância que, 
realmente, não pertencia apenas a um partido. 

Quanto ao espírito de confraternização, vimos, durante longos anos, aos 
poucos, adversários acérrimos em suas regiões no decorrer das semanas, dos 
meses, dos debates, dos estudos, das lutas, trocando confidencias íntimas, con
fidencias sagradas, problemas de família, problemas de ordem íntima, porque 
reconheciam que todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos, ainda 
que tenhamos determinadas ambições, muitas vezes acima dos méritos de cada 
um, havia e há este espírito de uma família democrática, que compreende a res
ponsabilidade do funcionamento do Congresso brasileiro. 

Sr. Presidente, o velho sistema parlamentar, a velha escola recomenda 
que, em ocasiões como esta, o orador deve vir à tribuna, tirar do bolso um pa
pel, devidamente meditado, frio, curto, a fim de não ser traído pela sua emo
ção. Mas, acima do medo de ser traído pelas minhas mãos, pois receava que as 
minhas próprias mãos, que nunca foram habilidosas, que nunca foram realmen
te rígidas, me traíssem, havia o de dar um triste espetáculo ao não poder ler se
quer o que calmamente escreveram pára dizer aos meus companheiros o que 
realmente sinto ao deixar esta Casa. 

Aqui vim, depois de percorrer os cárceres políticos, depois de pregar nas 
praças públicas, em épocas que poderíamos escolher entre o apedrejamento e o 
chanfalho da polícia. Quando ingressei na vida pública não buscava glórias, 
nem pão. Trazia a convicção de que teria de dar de mim alguma coisa em favor 
da liberdade do meu País. Para as minhas deficiências, para as minhas fraque
zas, encontrei nesta Casa, em duas legislaturas e anteriormente na Câmara do 
meu Estado, mais do que a compreensão: encontrei a ternura, encontrei am
biente capaz de permitir que me desenvolvesse, apesar do desnível intelectual em 
que constantemente me achava, em face dos meus companheiros. (Não apoiados.) 

Mas tenho a certeza de que aqui jamais desonrei, já não digo a confiança 
dos meus eleitores, mas dos meus colegas e até dos meus adversários. (Muito 
bem. Palmas prolongadas.) Nunca subi a esta tribuna, nunca redigi uma emenda, 
nunca funcionei numa comissão preocupado com um código que me desse 
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uma rentabilidade, sequer política, quanto mais de outra natureza. (Muito bem! 
Palmas.) 

Nunca, Sr. Presidente — e Deus é testemunha dos meus sentimentos — 
nunca subi a esta tribuna preocupado com a vaidade, com a ambição, mas, 
sempre querendo cumprir com meu dever, executei minha tarefa, embora co
nhecendo minhas fraquezas. Quase sempre subi estas escadas e aqueles degraus 
do Palácio Tiradentes trêmulo, acovardado, medroso de não poder correspon
der à missão que me havia sido entregue. Mas, Sr. Presidente, se jamais me exi
bi, se jamais contabilizei, também jamais tive a preocupação de acotovelar 
quem quer que fosse para passar-lhe à frente (Muito bem! Palmas.) procurando — 
e não foram poucas essas ocasiões — sempre lembrar certos nomes que às vezes 
ficam sentados nas últimas bancadas, esquecidos, eles se constituem nos gran
des valores desta Casa. Houve um episódio, Sr. Presidente, que, se não me 
trouxe a esponja de fel à boca, me deixou entretanto com o coração amargurado. 

O Sr. Benjamin Farah — Devidamente autorizado pelo líder do Partido So
cial Progressista, naturalmente por ser representante do Estado da Guanabara, 
venho trazer a V. Exa expressão do nosso respeito e de nossa grande admiração 
pela sua atitude de independência. 

Eu, na qualidade de representante do Estado da Guanabara, ainda tenho 
que depor a seu respeito. Conheci V. Exa em 1937. Acompanhei de perto a 
pregação cívica de V. Exa e, depois, senti no seu coração as mágoas, a tortura e 
a perseguição que V. Exa sofreu na luta que empreendeu em favor da liberdade. 
V. Exa na Câmara dos Vereadores, deixou traço de sua inteligência, de seu tra
balho, de sua capacidade, de sua honradez e nesta Casa, se consagrou como um 
dos grandes deputados. Se de um lado sentimos a tristeza profunda dessa sepa
ração com que V. Exa vai abrir um sulco em nosso coração, de outro lado nos 
conforta a certeza de que neste Parlamento existem homens da estatura moral 
de Mário Martins. V. Exa pode descer dessa tribuna de cabeça erguida e lá fora 
há de ser recebido pelo povo com aplausos, com palmas porque sempre hon
rou o mandato que o povo lhe outorgou. 

O Sr. João Meneses - Permita-se, nobre Deputado Mário Martins, não sei 
se a emoção que se apossa de V. Exa é maior do que aquela que domina a to
dos nós seus companheiros. Desde que chegou ao Palácio Tiradentes apreciei a 
personalidade de V. Exa; encontrei V. Exa no homem público, nas lutas políti
cas, sempre na primeira linha, sempre na defesa intransigente daquilo que sua 
agremiação política lhe confiava. Encontrei V. Exa sempre comandando lutas 
árduas na Câmara, mas também não é demais notar-se e fazer-se sentir que to
das as vezes que se tratava de interesse geral, todas as vezes que se tratava de 
assunto de que a Câmara havia de se manifestar no interesse público, V. Exa es-
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tava pronto a compartilhar, V. Exa estava sempre disposto a dar o máximo de 
sua inteligência, de suas virtudes. Foi V. Exa um deputado que se caracterizou, 
sobretudo, pela justeza, pela maneira firme e decisiva com que defendia o pon
to de vista em que se colocava. Era o homem que nunca abandonava a luta em 
meio do caminho; levava as batalhas às últimas conseqüências, uma vez que ela 
ficasse dentro do plano da moralidade, da altivez e da brasilidade. V. Exa vai 
deixar uma lacuna nesta Câmara; V. Exa vai deixar uma lembrança nesta Câma
ra. Mas V. Ex" está também dando um exemplo à Nação brasileira do que 
representam, aqui os deputados, que, por sua, vez, representam o povo brasi
leiro. V. Exa é bem o símbolo desta Câmara; V. Exa, é bem o espelho da repre
sentação popular. Queira nesta oportunidade receber as homenagens do Bloco 
da Maioria da Câmara dos Deputados. 

O SR. MÁRIO MARTINS - Fico muito comovido. 

O Sr. Amo Arnt - Deputado Mário Martins, este que fala conheceu-o 
quando simples assistente no Palácio Tiradentes. V. Exa estava na tribuna e fa
lava, comentava, analisava o problema do trigo no Brasil. Depois, tornamo-nos 
colegas e, nestes quase três anos em que convivemos juntos, passei a ver em V. 
Exa aquele que abordava o problema do trigo e procurava continuar semeando 
a boa semente. E as atitudes repetidas de comedimento e de consideração nas 
palavras de V. Exa e muitas atitudes modificadas pela melhor observação, fa
ziam com que V. Exa crescesse cada vez mais no conceito deste deputado e dos 
deputados da minha bancada do Partido de Representação Popular, pois neste 
instante falo na qualidade de representante do PRP, neste momento angustio-
so, pelo qual passa esta Câmara e V. Exa emocionado também o sente. Peço, 
somente, que o nobre Deputado Mário Martins, volvendo à sua vida particular, 
reconheça, entretanto, o seguinte: que outras parcelas do povo brasileiro ainda 
procurarão encontrá-lo e reconduzi-lo a representar o povo brasileiro. 

O Sr. Geraldo Guedes — Nobre Deputado Mário Martins, penso que a me
lhor homenagem que lhe prestaria em caráter pessoal seria ouvi-lo em silêncio. 
Mas em face de outros pronunciamentos aqui já feitos, eu me estranharia a 
mim mesmo se, neste instante, não deixasse também consignado o testemunho 
do meu apreço e da minha admiração pela pessoa de V. Exa. Nestes quatro 
anos em que labutamos nesta Casa, juntos algumas vezes, defendendo iguais 
pontos de vista, ou separados por pensamentos diversos, V. Exa sempre se im
pôs à minha consideração, ao meu respeito, pela inteligência, probidade, espíri
to público e pelo seu constante desejo de representar aqui, com autenticidade, 
com legitimidade, o mandato que o povo lhe confiou. Neste instante em que V. 
Exa se despede desta Casa, deixando em todos nós sincero pesar, creio que po
derá levar, por outro lado, uma alegria inconuda que todos nós democratas 
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sentimos: a convicção de que, com esse gesto, nos dá, a nós e ao País, uma li
ção de dignidade política. 

O SR. MÁRIO MARTINS - Muito obrigado a V. Exa. 

O Sr. José Joffilly - O Brasil atravessa, a meu ver, e - creio - no consenso 
dos colegas, uma transição difícil, uma fase histórica para atingir o seu grande 
destino, que já está na perspectiva do horizonte próximo. 

Creio que todos estamos inconformados com a sua atitude de renúncia 
(Muito bem! Palmas.) — sabemos - inspirada nos mais nobres e altos sentimentos. 
Mas, meu eminente colega, outros sentimentos, tão nobres e tão fortes hão de 
chamar V. Exa para o posto de luta que o povo carioca confiou a V. Exa em tão 
boa hora. Não vejo por que estejamos aqui a imprimir um sentido de necroló
gio à despedida de um homem de luta como V. Ex". (Muito bem! Palmas) Creio 
que a manifestação desta Casa, Deputado Mário Martins, traduz exatamente o 
propósito de trazer V. Exa ao nosso convívio. (Muito bem! Palmas.) Com estas 
palavras, quero significar que homem da envergadura moral de V. Exa, homem 
que tem a suprema coragem de confessar suas fraquezas, homem que revelou, 
durante seu mandato, tantas qualidades positivas que devem estar a serviço do 
Brasil, não deve abandonar a trincheira. Faço a V. Exa um apelo cheio de con
fiança e estou certo de que os aplausos da Casa significarão o chamamento para 
que V. Exa continue no posto de luta que o povo brasileiro lhe confiou. 

(Muito bem! 0 plenário aplaude de pé) 

O Sr. Paulo Saraqate - Antes de continuar V. Exa, nobre Deputado Mário 
Martins, quero lembrar-lhe que .em todos os apelos feitos pelo meu Partido, se 
refletiam as mesmas ponderações sentimentais, cívicas e patrióticas, ora grava
das no apelo do nobre Deputado José Joffilly, apelo já referendado por toda 
esta Casa. Autorizado que eu estava pela liderança do meu partido e pela lide
rança da Minoria e, nesta hora que seria de despedida, manifestar mais uma vez 
a V. Ex" todo o nosso apreço, toda a nossa estima, que não é de hoje, mas vem 
de longe — e, no particular meu, desde o tempo da resistência, resistência não 
apenas democrática — do tempo do jornal que V. Exa fundou, que tanto admi
rei e ajudei a prosseguir em sua meta até quando pudesse ir por diante, Sr. De
putado Mário Marins, eu, que estava escalado para dizer-lhes estas palavras, 
neste instante o que venho fazer em nome de meu Partido é solidarizar-me 
com a manifestação espontânea de que é alvo V. Exa por parte de toda a Casa. 
Nesta hora desejo fazer a V. Exa mais uma vez um derradeiro apelo em nome 
da União Democrática Nacional em consonância com o pensamento de toda a 
Câmara a fim de que V. Exa continue de pé nessa tribuna, servindo à democra
cia, ao Estado da Guanabara e ao Brasil. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
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O SR. MÁRIO MARTINS - V. Exa, nobre Deputado Paulo Sarazate, ve
lho amigo, dos melhores companheiros de luta partidária, sabe como me co
move o seu apelo. Os demais colegas por certo também reconhecerão em que 
penosa situação de emotividade eu me encontro, neste instante, mas desde que 
me prestem esta homenagem singela de não admitir que ao subir a esta tribuna, 
estivesse eu disposto, inclusive, a ser rude, a ser grosseiro em não atender aos 
apelos dos meus mais diletos amigos, porque tenho a impressão, não a presun
ção, de estar sendo um instrumento de Deus, ou da vontade popular, a convic
ção de que neste momento estou prestando também um serviço à democracia. 
(Muito bem! Palmas.) 

Não há heroísmo na minha atitude. Diariamente,' simples operários, mo
destos comerciários, se despedem do trabalho, sem saber onde buscar o pão do 
dia seguinte, para manter uma posição de dignidade para resguardar a sua per
sonalidade ferida. (Muito bem!) E ai do país em que os homens não tiverem ati
tudes destas. (Palmas.) Compreendo-os, fico comovido, fico sensibilizado com 
as manifestações exageradas de afeto... 

O Sr. Miguel Bahury — Só de justiça. 

O SK MÁRIO MARTINS - ... aqui transbordadas. Mas estou convenci
do de que nos encontramos numa etapa da vida democrática em que não se 
deve ter vacilações, nem indecisões, nem omissões. Cada um tem que idealizar 
uma linha, traçá-la e segui-la. Não me julgo mais capaz do que ninguém. Ape
nas acho que Deus me reservou, dentro da minha humildade, um momento em 
que eu pudesse levar uma mensagem dos homens públicos ao povo brasileiro. 
Essa mensagem, que nada tem de heroísmo, tem de afirmação (palmas), de reti
dão e de firmeza. 

O Sr. Tristão da Cunha — Nobre Deputado, não acompanhei bem o inci
dente em que V. Exa foi envolvido dentro do partido. Ignoro as razões profun
das que o levam a tomar essa decisão. Devo respeitá-la. Mas não sei, Sr. Depu
tado, se esta Câmara está em condições de se ver privada da figura de seu por
te, de homens de sua categoria. 

O SR. MÁRIO MARTINS - Bondade de V. Exa. 

O Sr. Tristão da Cunha — V. Exa impôs-se nesta Casa, e não sei se para a 
salvaguarda de seu amor-próprio, de sua dignidade, direi mesmo tem V. Exa o 
direito de privá-la de sua cooperação, de sua continuação. Qualquer que seja a 
sua atitude, saiba V. Exa que, por meu intermédio, o Partido Republicano la
mentará profundamente a sua ausência nesta Casa. 

O SR. MÁRIO MARTINS - Grato pelas palavras de V. Exa. 

O Sr. Breno da Silveira - Nobre Deputado Mário Martins, talvez fosse eu o 
primeiro a lhe telefonar, quando a Mesa tomou conhecimento do seu gesto, de 
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sua atitude. Era seu amigo quem lhe falava, amigo da velha guarda, amigo das 
lutas em conjunto pela redemocrauzação do País, ao lado de Virgílio Melo 
Franco, Azevedo Lima e tantos outros companheiros que honraram e ainda 
honram a vida pública deste País. É por isso que em nome do Partido Socialista 
Brasileiro, partido que da velha esquerda democrática ainda tem milhando nas 
suas hostes tantos elementos em nome deste Partido, venho lamentar a sua saí
da desta maneira da atividade pública do Congresso. 

V. E x \ tenho certeza, continuará com esse espírito dinâmico e patriótico 
fora dele. Lamentamos, e ao mesmo tempo nos orgulhamos por ainda existi
rem neste País homens de atitudes como esta que V. Exa acaba de tomar. 

O Sr. Cardoso de Meneses - Estava ausente do Brasil quando se deram os fa
tos que culminaram na decisão tomada por V. Exa. Regressando ao Brasil, reas
sumi a direção da UDN carioca e é, na qualidade de presidente dessa seção 
udenista cuja bancada V. Exa sempre tanto honrou, que venho manifestar o 
meu profundo pesar por essa sua decisão. Sei que V. Exa não é capaz de deser
tar da luta, mas, ao contrário, está querendo trocar de trincheira, para continuar 
defendendo a democracia no Brasil. Mas, Sr. Deputado Mário Martins, acha V. 
Exa que tem o direito de renunciar a seu mandato? De sair da UDN terá talvez; 
mas, de renunciar a seu mandato, terá? E seus eleitores, que confiam em V. 
Exa, que farão sem seu representante? Nunca na história política do Brasil, ao 
que me consta, aconteceu o que vimos há poucos minutos nesta Casa: o plená
rio em peso se levantando para pedir a V. Exa que não se retire do posto em 
que o povo o colocou. Acho, ainda que respeite e admire a sua atitude, que V. 
Exa não tem o direito de o fazer. Eu, na qualidade de Presidente da UDN ca
rioca, apelo para que V. Exa reconsidere o seu ato e atenda ao pedido, já não 
agora do povo carioca e do Presidente da UDN, mas dos representantes da 
Nação brasileira que, de maneira tão eloqüente, se manifestaram há pouco, in
sistindo na mesma linha de pensamento. Volte atrás, Sr. Deputado Mário Mar
tins. É este o apelo que eu e toda a Casa lhe estamos fazendo. 

O SR. MÁRIO MARTINS - Eu já abusei do tempo e da boa vontade da 
Casa para estender-me ainda mais numa resposta ao Deputado Eurípedes Car
doso de Meneses, precisamente quando o Deputado Monsenhor Arruda Câma
ra dirige-se ao microfone. Talvez, num excesso de autovalorização, subi a esta 
tribuna hoje como quem vem rezar publicamente, fazer um ato de contrição 
para apresentar os meus pecados. Não vim — embora isto seja sensível ao meu 
coração — em busca desses apelos tão quentes, tão ternos, destas manifestações 
tão carinhosas, tão espontâneas. 

O Sr. Miguel Bahury - E tão sinceras. 
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O SR. MÁRIO MARTINS - Sei o que devo a Deus, não pelo que fez por 
mim, pelo que tem olhado por mim, mas por ter fechado os olhos aos meus 
pecados, às minhas deficiências. Sei que, confiando n'Ele, onde houver uma in
justiça, onde houver uma violência, onde houver um embuste, estarei presente 
para lutar (palmas), nesta Casa ou fora dela, porque esta foi a suprema graça que 
Ele me concedeu: a de não ser molusco, de não ser um acomodado... 

O Sr. Padre Vidigal— Ser másculo. 

O SR. MÁRIO MARTINS - ... de não ter uma espinha torcida, de ser 
um homem que se movimenta menos por um interesse pessoal do que nesta 
louca esperança de estar a serviço de Deus ou daqueles que seguem os seus en
sinamentos. (Muito bem! Palmas.) Esta é a tarefa que pretendo continuar a cum
prir. Deixo esta Casa. Venho rever os meus companheiros, como um velho 
marinheiro que vai desembarcar pela última vez, mas sei que posso voltar aos 
tempos da mocidade. Posso ir lavrar a terra, em busca de pensamentos, de pa
lavras, de artigos. Posso voltar à vida de jornalismo, escolhendo muitas vezes 
um terreno que já aparentemente não produz. Conservei dentro de mim, Srs. 
Deputados, aquelas sementes que o tempo não conseguiu esmagar e matar. Sei 
que levo desta Casa outras sementes: a do fortalecimento da democracia no 
Brasil, da boa convivência humana, a do respeito aos meus semelhantes. 

Voltarei como um velho marinheiro que largou o seu barco, que o vê em 
mãos hábeis, bem conduzido. Retorno com nostalgia para a vida de jornal, mas lá 
vou encontrar aqueles velhos companheiros que ficaram amanhando a terra, em 
busca de construção de princípios, em defesa de ideais, que são os que estão aqui, 
mas que também precisam ser desenvolvidos lá fora. Esta a minha tarefa. 

Vim aqui para agradecer, para me despedir, para rever os meus melhores 
amigos. Ninguém lamenta mais do que eu sair da Câmara dos Deputados. Nin
guém. Esta era a minha segunda família; aqui era meu segundo lar; aqui sonhei 
o que pude sonhar de maior; aqui sufoquei muitas vezes ambições descabidas; 
aqui aprendi a ser indulgente para com meus semelhantes; mas aqui reconheci, 
por fim, que era homem, portanto franco, portanto passível de não correspon
der às responsabilidades desta boa convivência, desta confiança que devemos 
ter. (Não apoiados.) Volto, então, para revivificar minhas forças, mas jamais par
tirá desta Casa, ou de outra de sua grandeza, um apelo que não me encontre na 
primeira linha para os riscos que se impuserem. 

O Sr. Arruda Câmara—Permita-me, nobre orador. Esta é a voz, este é o apelo 
do Partido Democrata Cristão, que dirigi por 14 anos e cuja presidência deixei com 
saudades, mas com anseio de que outros mais moços comandassem o barco. 

É também a voz do antigo companheiro da Câmara e do velho amigo 
que aprendeu a admirar e a respeitar as suas virtudes cívicas, morais, religiosas. 
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O SR. MÁRIO MARTINS - Grato a V. Ex* 

0 Sr. Arruda Câmara - V. Exa disse que é um marinheiro que vai abando
nar seu barco. Não, o bom marinheiro afunda com o seu barco, mas não o 
abandona e não tem o direito de abandoná-lo, sobretudo quando os marinhei
ros da sua família insistem para que fique, para que partilhe da sua sorte, para 
que viva com eles, lute com eles, com eles triunfe ou pereça. V. Ex1 falou em 
injustiças e divergências. As divergências existem onde existem os homens. É 
preciso que haja perdão mútuo, compreensão mútua para que as divergências se 
apaguem, para que não faltemos ao nosso compromisso com aqueles que nos ele
geram, que para aqui nos mandaram. O deputado é mais representante do povo 
do que dos partidos que lhe oferecem a legenda. Não podemos, por divergências 
com as cúpulas partidárias ou com os diretórios dos partidos, abandonar ou devol
ver o mandato daqueles que nos enviaram para o Parlamento. V. Ex3 falou em pe
cados. Quem não os tem? Eles decorrem das paixões ou das fraquezas inatas à na
tureza decaída. Mas V. Ex3 possui tão altas virtudes que elas sobrepujam esses pe
cados e, se alguns resquícios desses pecados sobrassem, eu deles o absolveria 
como sacerdote. E neste momento, como parlamentar, lhe deixaria junto ao 
coração o apelo no sentido de que atenda à voz da Câmara e dos seus eleitores 
e fique conosco, não abandonando seu barco e seus companheiros de perigos e 
de trabalho nesta hora difícil da vida nacional, (palmas.) 

O SR. MARIO MARTINS - O Monsenhor Arruda Câmara acaba de 
mais uma vez cumprir, para emoção de todos nós, sua missão sacerdotal. Fê-lo 
com uma advertência real, verdadeira; a de que, em todos os cantos, encontra
mos as divergências, o que quer dizer que eu não poderia ter a ilusão de julgar 
que, em outro terreno, fosse apenas ver preporiderar minha voz, meu gosto, 
minha vontade, minha deliberação. Evidentemente, S. Exa não foi tão longe, 
não me atribuiu esse sentimento. Mas eu tomaria a liberdade, como leigo, como 
ignorante, de lembrar a S. Exa que a origem dessas divergências está naquela 
guerra, que é a fonte de todas as guerras — a luta entre Caim e Abel, dois irmãos, 
como dois olhos, como dois braços, um nascido e talhado para ajudar o outro. 
Na verdade, porém, enquanto um olhava para o céu, com sentimentos de poe
ta, o outro olhava para a terra, calculando a safra, ou o esforço ou o suor a ser 
derramado. Enquanto um puxava toda a carga, como animal em baixo da can
ga, o outro não o acompanhava no mesmo ritmo, e o primeiro tinha de puxar a 
sua parte, mais a do segundo, e puxar o segundo. 

Em todos os setores, há essas divergências. Aprendi no Livro dos livros, 
que V. Exa manuseia todos os dias, que a razão das divergências vem desta luta 
entre dois irmãos, vem de um olhar para o céu e o outro calcular o rendimento 
da terra. (Muito bem. Palmas.) 
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Espero — e aí solicito as preces de V. Exa — que Deus me ampare, para 
que diminuam as minhas imperfeições, para que me habitue a esses fatos e a es
ses personagens; mas, ao mesmo tempo, que não me retire totalmente esses 
maus impulsos de reação, que são a única coisa que tenho para oferecer a al
guém, inclusive aos filhos, como prova de que não sou um profissional da vida 
política do Brasil. (Muito bem. Palmas.) 

Peço desculpas, ao terminar... 

O Sr. Sérgio Magalhães - Permita V. Exa antes de terminar. Há de V. Exa 

avaliar a dificuldade deste velho amigo — amigo muito antes de ingressarmos na 
vida política — dizer, neste momento de grande emoção, algumas palavras... 

O SR. MARIO MARTINS - Muito obrigado a V. Exa. 

O Sr. Sérgio Magalhães — ...não para apelar para V. Exa, porque conhece as 
suas atitudes inadiáveis, mas para trazer a sua solidariedade, porque reconhece 
em V. Exa, nesta hora, uma vítima do sistema. Sua atitude haverá de trazer mui
tas glórias para o Brasil e contribuir para que este País ingresse definitivamente 
num regime onde haja mais pureza, mais lealdade, mais democracia entre os 
componentes dos próprios partidos. 

O SR. MARIO MARTINS - Muito obrigado a V. Exa. 

O Sr. Pereira da Silva — Faço um apelo a V. Exa para que me conceda um 
minuto. 

O SR. MARIO MARTINS - Com muito prazer. 
O Sr. Pereira da Silva — Meu colega, rememoro nosso primeiro encontro. 

V. Exa moço, partindo exatamente para as lutas intelectuais, através do jornalis
mo, ao lado dessa figura vertical de idealista que foi Rodolfo Carvalho. Estou 
emocionado ao recordar este fato. V. Exa, que iniciou a sua carreira já com a 
mesma impetuosidade, com a mesma sinceridade, com a mesma crença no Bra
sil que agora, quando toma essa atitude também vertical, essa atitude inimitável, 
revela-se brasileiro, patriota, democrata e idealista. Vim aqui dizer estas pala
vras, em meio a todos os meus colegas que se encontram, não para chorá-lo, 
mas para aplaudi-lo. São palavras de solidariedade, embora exprimam também 
a nossa saudade, pela sua ausência desta Casa, seu gesto é realmente ímpar, No
bre Deputado, porque V. Exa tinha bem motivos para fundamentar sua perma
nência nesta Casa. Pois não são as legendas, já que o povo escolhe nominal
mente seus representantes, que os conduzem ao Parlamento. (Muito bem!) E o 
critério, o caráter, a dignidade do candidato, porque o povo bem conhece em 
quem vota. Solidarizo-me com V. Exa, lamentando, entretanto, que, quando 
precisamos de tantos Mários Martins nesta Casa e no Brasil, especialmente no 
Parlamento, V. Exa, por uma questão bastante justificada, inerente a seu cará
ter, tinha de renunciar ao seu mandato. (Muito bem!) 
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O Sr. Milton Reis - Permite um aparte? 

O SR. MARIO MARTINS - Receio que meu tempo já não o permita. 

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzili) - Lembro ao plenário que temos 
de passar à matéria constante da Ordem do Dia. Vejo que o nobre Deputado 
Mario Martins, algumas vezes, já desejou perorar, e, pela natural solidariedade 
de seus colegas e amigos, ainda não pôde fazê-lo. 

O SR MARIO MARTINS - Sr. Presidente, estou naquela situação de 
que V. Exa, do interior de São Paulo, por certo se recorda. As vezes, na porteira 
da fazenda, há um velho lenho seco, ou pelo menos desgalhado, no qual os le-
nhadores, quando passam para o seu trabalho, afetivamente experimentam o 
gume do seu machado. Neste instante represento este velho madeiro. E sei que to
das essas manifestações são de carinho, são de apreço. Apenas, não desejava nos 
últimos momentos em que permaneço nesta Casa, pela primeira vez, sem malícia, 
infringir o Regimento. Estou inteiramente às ordens de meus companheiros neste 
tempo que me resta, que não é meu, que é da Casa. Sei que manifestações dessa 
ordem acabam por se tornar cansativas para quem as assiste. Mas declaro, comovi
do, que estou inteiramente à disposição dos meus companheiros. 

O Sr. Milton Reis — Muito obrigado a V. Exa, nobre Deputado. Talvez fos
se mais aconselhável, por uma questão de ética, que apenas os líderes partidá
rios aparteassem V. Exa. Entretanto, outros deputados o fizeram, porque são 
amigos e admiradores de V. Exa Acostumei-me a ouvi-lo sempre com muita 
atenção. V. Exa harmonizava a forma escorreita com a conduta retilínea, o ora
dor fluente, o colega leal e dedicado. V. Exa sempre conseguia aquele vértice no 
qual se apresentava. V. Exa, Deputado Mário Martins, lembra com a sua atitu
de, quando marca um dos momentos mais altos do Congresso brasileiro, mo
mento semelhante àquele em que o irmão de Hermes da Fonseca, agredindo 
Medeiros de Albuquerque, porque criticara aquele Presidente da República, a 
seu mandato julgando que havia infringido o decoro parlamentar. Com essa ati
tude, aquele nobre parlamentar fez com que novamente se considerasse, se re
cuperasse a democracia brasileira, que naquele tempo estava ameaçada. V. Exa, 
que sempre honrou este Parlamento e que, por motivos iguais de divergência 
partidária, renuncia à sua cadeira de deputado, marca com seu gesto, sem dúvi
da, um dos momentos mais altos e gloriosos e uma da páginas mais dignifican-
tes do Congresso Nacional. Senhor Deputado, a sua atitude, honradez e civis
mo, faz com que a Câmara dos Deputados se apresente junto ao povo com al
tivez, pela glória de suas tradições, e possa ouvir o povo dizer que Mário Mar
tins é a própria dignidade do Parlamento Nacional. (Muito bem!) 

O Sr. Dirno Pires — Permita um aparte, Sr. Deputado Mário Martins? Serei 
breve, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) - Penso que já não estou limi
tando o tempo do Deputado Mário Martins e que o próprio Plenário teve 
oportunidade de se manifestar, pois, na verdade, pela sua conduta, compreen
demos que cada deputado gostaria de pessoalmente se manifestar. Infelizmen
te, não há tempo para tanto. 

O Sr. Dirno Pires - Resta-nos a certeza de que o Deputado Mário Martins 
continuará, em outros pontos, como vem fazendo desde o início da sua vida 
pública, a trabalhar incessantemente em defesa dos altos interesses nacionais. 

O SR. MARIO MARTINS - Muito obrigado. 

O Sr. Rui Ramos— Ilustre colega, também vou interferir. Não insista nesta de
cisão de sair da sua Câmara, da sua tribuna. Se de alguma reparação V. Ex2 precisa
va, já a teve, a seu favor e contra aqueles que talvez lhe quiseram causar este abor
recimento ou este desagrado. Com esta declaração, V. Ex" está de contas justas. 
Agora, minha intervenção é para dar um conselho. Estamos mais ou menos na 
mesma idade. Sou mais amigo e admirador de V. Ex8 do que V. Ex3 pensa. 

O SR. MARIO MARTINS - Grato a V. Exa. 

O Sr. Rui Ramos — Na verdade, o nosso País atravessará, nos próximos 
anos, fases muito difíceis, muito sérias e muito importantes para os destinos da 
América Latina e do mundo. Somos um País de liderança escassa. Se tivesse de 
declarar de que realmente o Brasil necessita, não teria a menor dúvida: nosso 
maior problema é de liderança. Não podemos licenciar líderes. V. Exa sabe, so
mos até adversários políticos. Mas V. Exa não saia, não faça isto. V. Exa está 
pago, e eu diria, satisfeito, a esta altura fique na sua legenda: lute dentro dela. A 
crise que ocorreu com V. Exa, eu já a esperava. Conheço suas idéias e as ten
dências progressistas de V. Exa, e temia ocorresse esse fato. Nós, de certo 
modo, nos regozijamos com a atitude de V. Exa. Fique conosco, permaneça 
aqui. As razões já desapareceram. A verdade é que esta consagração não pode 
ser em vão: V. Exa não pode receber uma consagração desta natureza, de graça. 
(Muito bem! Palmas.) Esta consagração tem valor: não é qualquer Deputado, 
qualquer homem público do Brasil que consegue alcançar o que V. Exa obteve 
hoje. Não creio que V. Exa considere isto por nada. Uma ocasião fui derrotado 
numa luta política; fiquei fora do Parlamento brasileiro, e perdi a minha cadeira. 
O meu Partido disputou comigo o Senado da República no Rio Grande do Sul, 
e eu fui derrotado. Fiquei quatro anos fora e sei a luta que isto representa. A 
gente fica assim, como o jogador de futebol que assiste à partida do lado de 
fora. Não pode interferir, não pode chutar. Vê os erros dos outros e não tem 
direito de tomar partido. Não fique V. Exa nesta posição extremamente incô
moda para um homem de sua força, de seu vigor, de seu talento e de sua capa
cidade de ação. 
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O SR. MÁRIO MARTINS - Obrigado a V. Exa. 

O Sr. Rui Ramos - Receba então o conselho deste adversário. V. Ex" está 
pago, esta consagração não pode ser de graça. Assim fique no seu lugar, lute 
dentro do seu território, porque terá sempre o respeito e o apreço de seus com
panheiros. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. MARIO MARTINS - Obrigado a V. Exa. 

Já agora, para finalizar, e respondendo aos apartes, sou obrigado a insistir. 
Eu, devedor, não vim aqui em busca de pagamento. E claro que sou sensível, 
estou altamente comovido pelo que representa a manifestação recebida. Mas 
devo também declarar que da mesma maneira com que não saio desta Casa, ba
tendo com a porta e amargurado, também não saio do Partido a que estou ser
vindo até este minuto nem mesmo queixoso. Tenho espírito democrático sufi
ciente para compreender o que ocorre em qualquer organização de caráter polí
tico, sobretudo partidário, e saio do meu partido convencido de que nele estão 
sem nenhum desfavor aos demais homens públicos do País, os melhores homens 
de minha Pátria. 

De modo que ficaria realmente penalizado se alguém admitisse que eu es
taria trazendo questões interna do meu partido, na qual eu tivesse sido parte in
teressada ou tivesse sido vítima, para em torno disso buscar simpatia, buscar 
pagamento e, sobretudo, buscar críticas ao meu partido. O que ocorre nem 
sempre fica bem dizer. Às vezes uma frase pode significar cansaço, fadiga, mas 
outras exprimem coisas mais duras, dessas que não se podem pronunciar, em
bora estejam no vernáculo, ainda que, na sua síntese, na sua congregação de 
poucas letras, significassem bem o sentimento. Na verdade, porém, tudo isso 
representa etapas da vida de quem está na luta, e quer continuar lutando. Se eu 
fosse integrar uma missão diplomática, se eu fosse chefiar uma indústria se eu 
fosse mesmo, digamos, pastorear rebanhos, então talvez tivesse falhado, talvez 
eu correspondesse menos aos meus colegas do que a mim mesmo. Mas vou, 
segundo já disse, continuar lutando; em primeiro lugar em jornal e, provavel
mente, na rua, muito em breve, ao lado desses companheiros de todos os parti
dos. Como disse, sempre que se impuser uma palavra um gesto, uma atitude de 
afirmação, de rebeldia ou contra a violência, contra o embuste, contra a mistifi
cação, então, eu estarei presente. {Muito bem! Palmas?) Não saio daqui com a 
boca amarga, não saio daqui com o fel no coração. Prometi a mim mesmo que 
não continuaria nesta Casa, porque me julgo ferido e, deste modo, não teria a 
isenção devida para o julgamento, sobretudo daqueles que se acham mais perto 
de mim, e não daqueles que se encontram na bancada de lá. Quero ter a alma 
limpa para os meus julgamentos, quero dar a minha solidariedade, sem fazer 
essa contabilidade dos que me faltaram, mas também quero prosseguir na certe-
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za de que estou lutando não por uma questão pessoal de vaidade, nem de con
tinuação eleitoral, nem de manutenção de um mandato, mas, simplesmente, 
pelo cumprimento de um dever. Nestas condições, já agora encerrando, apelo 
para que permitam concluir. Vim hoje a esta Casa para rever os meus camara
das, para rever o meu velho navio. Saio tranqüilo, porque sei que o período 
mais difícil desta Casa foi este do primeiro ano no Planalto. Os homens são os 
mesmos, mas já agora os ventos são mais favoráveis. A Nação inteira se acha 
de olhos voltados para aqui. Sei que um simples marinheiro não lhe irá fazer 
falta, sei que vai esta Casa realmente cumprir a sua grande missão. Fora dela, eu 
terei esta grande honra de ser uma força muito maior, eu terei uma honra mui
to maior do que a de ser deputado; eu serei aquele que confia nos deputados 
{muito beml), aquele líder anônimo que às vezes se arrisca ao ridículo, ao conven
cer um semelhante, um companheiro de trabalho, ou um companheiro de bair
ro, de que os homens públicos não são uns profissionais, não são uns gozado-
res, não são uns aproveitadores. Esses líderes ignorados, anônimos, aos quais 
me irei filiar deste instante em diante, são — temos de reconhecer — de um va
lor maior do que cada um daqueles que aqui se encontram, porque eles enfren
tam a pior coisa que alguém pode enfrentar neste País, que é, além do indife-
rentismo e da descrença, o ridículo a que o submete o auditório ao qual se diri
gem. 

Vou, Srs. Deputados — como disse — deixar esta Casa e esta tribuna neste 
instante, com tamanha tristeza, como ninguém dela saiu. Retiro-me profunda
mente triste. Aqui só tive inveja, uma vez. Houve um momento, uma determi
nada noite, em que realmente tive inveja, nesta Casa, quando, na tribuna da es
querda, na Guanabara, havia um orador, que não era dos mais brilhantes, não 
desses gigantes de pensamento. Era um homem simples, um homem modesto, 
em momento que falava com certa dificuldade, mas que veio à tribuna defender 
o seu ponto de vista e, no meio da sua oração, esse homem, quase um desco
nhecido entre nós, morreu na tribuna. Foi o único momento em que tive inveja 
de um colega. 

Infelizmente, meu coração não está puro bastante para merecer esta graça 
de Deus. Mas, ao menos, se não pude merecer esta graça, que a Nação, que os 
meus colegas permitam que desça eu desta tribuna sem ódio e com profunda 
saudade do tempo em que aqui vivi. (Muito bem! muito bem! Palmas prolongadas. O 
orador é vivamente cumprimentado). 



San Tiago Dantas 

• Renuncia ao mandato de Depu

tado Federal para assumira representação 
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O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, não é sem emoção que 
subo pela última vez os degraus desta tribuna, para apresentar a V.Ex." e aos 
nossos eminentes companheiros de legislatura as minhas despedidas, ao renun
ciar ao restante do meu mandato de Deputado Federal, por haver aceitado a 
designação do Exmo. Sr. Presidente da República para Delegado Permanente 
do Pais, junto à Organização das Nações Unidas. 

Esta decisão tomei-a comigo mesmo, no recesso da minha consciência, 
depois de medir amadurecidamente os argumentos que pesavam contra e a fa
vor desta atitude. Pesava contra, especialmente, o meu desejo de levar até seu 
último dia o mandato com que me honrou o povo de Minas Gerais e que aqui 
procurei desempenhar com os olhos postos nos exemplos mais dignificantes da 
tradição política de Minas, consultando sempre os interesses superiores do Pais, 
a índole do regime, e com essa particular preocupação de legalidade, que está 
na base das nossas tradições democráticas (muito bem!) e, seguramente, repre
senta o ponto mais rico, a inspiração mais fértil da nossa vida pública. 

Desejava, também, Sr. Presidente, não afastar-me do Congresso num mo
mento em que a vida política do País apresenta contradições tão graves e vê de-
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linearem-se, a cada passo, problemas que assumem feições de crise. Sabemos 
bem que essas crises já não poderão abalar os alicerces das nossas instituições 
{muito bem!), porque, se há algo que tenhamos conquistado nos últimos anos da 
nossa história política, é, seguramente, a confirmação da convicção democráti
ca, esse amadurecimento político, que se incorporou à nossa experiência e que 
permite tenhamos hoje a certeza de estarem conjurados, de modo permanente, 
os riscos, que nos saltearam tantas vezes, dos regimes de exceção e das tentati
vas de quebra da continuidade da vida democrática, mediante golpes de Esta
do. (Muito bem! Palmas) 

Inscreve-se hoje o País no número daqueles em que a democracia deitou 
raízes profundas e em que o estilo democrático de vida tornou-se, para o povo, 
razão de ser. 

Nem os totalitarismos da direita, com seu primarismo feroz e com sua 
violência posta a serviço de interesses particulares, nem o totalitarismo da es
querda, procurando implantar, numa democracia, métodos de ação direta, ou 
popular, que dão ensejo a ditaduras aparentemente temporárias, mas, na verda
de, de duração indefinida, nenhum dos dois logrará mais vencer, na pujante co
munidade política que formamos, esta vocação democrática... 

O Sr. Mário Gomes— Que Deus o ouça. 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - ...demonstrada em tantas oportunida
des, e que faz com que sejamos capazes de marchar para uma reforma social no 
sentido da justiça, da melhor distribuição da riqueza, da anulação das influên
cias parciais, contrárias aos interesses do povo, sem quebrarmos, entretanto, a 
guarda e o culto das liberdades públicas (muito bem!palmas), permitindo, desse 
modo, que alcancemos, através da prática das instituições livres, o progresso 
econômico e, com ele, o progresso social. O desejo de participar desta grande 
experiência, de condividir os riscos e alegrias deste grande esforço, em que se 
encontra mobilizada hoje a classe política do País, falava alto no meu espírito 
para que não aceitasse uma investidura que, por mais honrosa, representa sem
pre o isolamento numa atividade, de natureza política, mas limitada quanto à 
diversidade dos aspectos que podem ser simultaneamente considerados pelo 
homem público, e mais voltada à execução de uma política do que à sua crítica, 
à sua elaboração e à sua revisão. 

Falaram, porém, a favor de que aceitasse esta incumbência outros argu
mentos, que me pareceram dignos de consideração. Em primeiro lugar, sabe
mos o que significa, hoje, a preeminência da vida internacional na definição do 
destino particular de cada povo. Nenhuma comunidade consegue mais resolver 
os seus problemas apenas através de sua vida política interna. Nenhuma comu
nidade pode mais vencer problemas como os do desenvolvimento econômico, 
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da estabilidade da organização social e da própria preservação das instituições 
políticas, senão integrando com consciência plena, no grande processo univer
sal de que participamos, tomando posição clara e corajosamente, em face das 
grandes opções que se abrem a cada nacionalidade no mundo moderno e que sig
nificam, pelas repercussões imediatas na ordem interna, muitas vezes um estímulo, 
muitas vezes um apoio, e também não raro um erro, que se explica longamente. 

Acresce, Sr. Presidente, que a causa da paz tornou-se hoje a própria causa 
da sobrevivência das nações. Nenhum povo conseguirá realizar o seu destino, 
nenhuma nacionalidade conseguirá ver florescer a sua vocação social, cultural e 
política, e o mundo lograr manter-se em paz, se não pudermos conjurar, a prin
cípio com a consciência de que o fazemos temporariamente para, afinal, conse
guirmos fazê-lo de forma definitiva, esse risco, com proporções de catástrofe, 
que é hoje o risco do conflito mundial. Todos sabemos que o estado de tensão 
atualmente no mundo, e que contrapõe, de maneira até agora insolúvel, as duas 
principais áreas de influência da política mundial, mantém a sorte das nações 
num estado de suspensão e de perigo, que pode a qualquer momento resolver-
se no sentido de uma destruição total. Lutar pela causa da paz é hoje, podemos 
dizê-lo, lutar pela causa da vida, porque a paz representa a única possibilidade 
de sobrevivência para a nossa cultura (palmas) e, até mesmo, em certo sentido, a 
possibilidade de sobrevivência física para o mundo em que vivemos. 

Para essa causa da paz poderia parecer a muitos que o Brasil não estaria 
hoje, ainda, em condições de levar uma substancial contribuição. Durante mui
to tempo habituamo-nos a considerar o País um protagonista de segundo plano 
na cena internacional. E embora as inspirações do nosso patriotismo colocas
sem acima de tudo os problemas nacionais e o esforço que devemos empreen
der para sua solução, pensávamos indisfarçadamente que, na cena internacional 
seria mais uma palavra de pré-secundário, e a nossa palavra representaria mais 
uma palavra de apoio ou de crítica do que propriamente uma palavra de deci
são. 

O mundo, porém, Sr. Presidente, se tem encarregado de trazer a este pa
norama profundas, substanciais transformações. Foi um dos frutos mais bené
ficos da reorganização da convivência internacional, depois da última guerra, 
chamar à vida independente inúmeras comunidades, que até agora viviam sob o 
jugo do colonialismo e que nenhum papel representavam no concerto da von
tade dos povos livres. A própria Organização das Nações Unidas, fundada em 
1945, com 51 membros, este ano atingirá o número de 102, o que significa ha
ver ela dobrado o número dos que participam dos seus trabalhos e das suas res
ponsabilidades. E, na sua grande maioria, estes 51 novos membros são nações 
que, pela suas tradições culturais, pelo estágio do seu desenvolvimento social e 
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econômico, se encontram muito aquém daqueles níveis a que o País se alçou 
no mundo civilizado. 

Esses países se voltam para nós, vendo, numa comunidade com a nossa 
expressão demográfica, com a nossa tradição política e com a nossa coerência 
cultural, um exemplo de audiência, e muitas vezes de imitação. 

Por isso a posição de um país como o nosso já pode hoje ser qualificada 
de liderança, pois liderança nada mais é do que a capacidade de exprimir, atra
vés de sua própria vontade, de sua própria experiência, a solução dos proble
mas que pesam sobre outros. 

Assim não é mais hoje o País, como podia parecer àquela geração idealis
ta que participou das esperanças e dos fracassos da liga das Nações, um país 
de segunda ordem, fadado apenas a assistir como comparsa, ainda que, muitas 
vezes, como comparsa ilustre, aos lances da política mundial. Hoje, a nossa po
sição já é a de um protagonista. Hoje, as nossas responsabilidades já são as de 
um país que pode falar por outros. Hoje, sobretudo, estamos aptos a levar uma 
contribuição imparcial, em que não apenas nos voltamos para a solução dos 
problemas em que nos achamos diretamente implicados, mas também para a 
solução de outros, que contemplamos à distância, mas por cujo bom encami
nhamento, como qualquer outro povo amadurecido, já nos sentimos responsá
veis. 

Num momento desses, Sr. Presidente, o chamado ao plenário das Nações 
Unidas não pode deixar de apresentar-se ao espírito de um homem como im
perativa convocação. Foi por sentir essa convocação em toda a sua força com
pulsória, que entendi do meu dever, não como renúncia a um mandato político, 
mas como desdobramento das causas e motivos, que me levaram a disputá-lo e 
exercê-lo, aceitar uma incumbência, através da qual pudesse colocar a modéstia 
de meus recursos a serviço da mais importante das causas em que hoje se 
acham empenhadas as nações livres e, notadamente, o País. QAuito bem.) Acres
ce, Sr. Presidente, que bem sabemos o que representa para os povos subdesen
volvidos do mundo a luta pela elevação de seu nível de vida e pela emancipação 
das influências de caráter internacional, que ainda jugulam seu plano de desen
volvimento e realizações. 

Se quisermos salvar, no mundo de hoje, as instituições democráticas, em 
primeiro lugar, devemos preservar a paz; mas, em segundo lugar, e de modo 
igualmente imperativo, o que devemos é obter, no plano internacional e no pla
no interno, a abolição, tão pronta quanto possível, das tremendas desigualdades 
econômicas que ainda se abatem sobre os povos {palmas) e que, se tiverem de 
perdurar nas condições em que hoje se apresentam, não tornarão apenas difícil, 
mas impossível, a subsistência das características do regime democrático no 
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mundo moderno. (Palmas.) Salvar a democracia é eliminar as desigualdades. 
Aqueles que urdem o sonho absurdo de tornarem compatível a sobrevivência 
da liberdade política com a sobrevivência da desigualdade econômica e social 
nada mais são do que os coveiros talvez inconscientes das instituições e princí
pios por que se batem. (Palmas.) Ou a democracia encontra os meios de elimi
nar, no plano interno, as grandes desigualdades de fortuna e de aproximar a 
sorte comum dos homens abolindo as desigualdades e as injustiças, através de 
uma melhor distribuição de riqueza e de realizar no plano externo tarefa seme
lhante, aproximando a condição comum de todos os povos, ou o grande ideal 
democrático, estruturado na consciência do mundo moderno, há cerca de du
zentos anos, estará irremediavelmente fadado ao desaparecimento. Lutar, por
tanto, para que a eliminação do atraso, da pobreza, da opressão, da exploração 
sob todas as suas formas, se conclua, com o socorro da tecnologia moderna, no 
espaço da nossa geração, é a maneira de salvar e colocar em lugar seguro o 
grande legado político que recebemos das gerações anteriores. É no plano in
ternacional que essa obra poderá adquirir a ressonância e a solidez de que ne
cessita para realizar-se de modo completo e em curto prazo. As Nações Uni
das, no meio das suas insuficiências, em face das suas dificuldades e inibições, 
têm, indiscutivelmente, prestado ao mundo de hoje dois serviços insignes, que 
não lhe são negados nem mesmo pelos seus mais cruéis detratores. Em primei
ro lugar, elas têm sido um meio idôneo para chamar à vida independente e à 
afirmação política inúmeros povos que, de outra maneira, ainda vegetanam por 
muitos anos, sob o guante do colonialismo. Em segundo lugar, elas têm servido 
para universalizar essa consciência da necessidade do desenvolvimento econô
mico e fazer compreender que a solidariedade para desenvolver os povos mais 
atrasados, longe de ser um ato de desinteresse a ser julgado apenas no plano 
ético, constitui um imperativo comum de sobrevivência e pesa sobre cada povo 
com tanto poder coercitivo quanto pesa sobre um governo o dever de socorrer 
as próprias populações que se encontram sob a sua jurisdição. O desenvolvi
mento econômico é hoje, acima de tudo, uma obra de todos. Ele se tornou, 
nos termos em que tem sido formulado, pelo que existe de mais adiantado e in
dependente na consciência moderna, uma forma de revolta orgânica contra o 
imperialismo. E, quanto mais afirmarmos e difundirmos, mais estaremos habili
tando cada povo a lutar contra as formas de opressão econômica que residem 
no imperialismo e que visam à superposição ostensiva ou disfarçada dos gran
des interesses de grupos sobre os interesses gerais das nações. 

Essa dupla causa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a certeza da preeminên-
cia da causa da paz, e, do outro lado, a convicção de que só salvaremos as insti
tuições democráticas através do soerguimento do nível de vida e das condições 
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de independência para todos os povos modernos, pareceram-me dar à incum
bência, para que fui convocado pelo Sr. Presidente da República, um caráter de 
perfeita identificação com os objetivos deste mandato parlamentar. Não me 
sinto afastado do Parlamento; não me sinto como tendo deixado de participar 
das responsabilidades e das inquietudes deste Congresso, com o fato de levar 
para mais adiante, para uma outra tribuna, para um outro Parlamento, as mes
mas inquietudes, as mesmas preocupações. 

O Sr. Euçébio Rocha — Quase me entristeço por interromper o brilho da 
oração de V. Exa, mas desejo, com a realidade histórica, provar que V. Ex* tem 
razão. A eclosão do estado integral da esquerda se deu logo após uma guerra, e 
logo após deflagrada a Segunda Guerra outras nações se absorveram no mes
mo sentido. Veja o nobre colega como está sendo digno da admiração que esta 
Casa sempre lhe devotou. A verdade histórica, que colhe na imutabilidade real 
dos acontecimentos um processo de evolução, revela que as guerras fazem evo
luir o Estado, pela absorção integral da forma que fere a liberdade individual 
V. Exa deseja o Estado absorvente, seja da esquerda, seja da direita, nas mani
festações do nazismo ou hitlerismos. V. Exa acredita, como nós, que entre es
ses dois pólos de Estados absorventes há lugar para o Estado ativo que lutando 
contra a miséria, seja capaz de criar a liberdade individual não sacrificada pelo 
Estado coletivo. V. Exa está felicíssimo na oração que profere, porque ergue a 
sua voz contra o imperialismo, em defesa da liberdade mostrando que não é digna 
de ser livre a nação que não tem coragem de combater a opressão econômica. 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Agradeço e incorporo ao meu discurso 
o ilustrativo aparte de V. Exa. 

Sr. Presidente, essa decisão, não a tomei também sem considerar de perto 
que ela não vinha ferir em ponto algum uma linha de continuidade política que 
julgo do dever de todo homem público preservar. 

Voltei-me, naturalmente, com a atenção que a deliberação exigia, para as 
manifestações de S. Exa o Sr. Presidente da República, sobre a orientação que o 
seu Governo pretende imprimir à política externa. Procurei captá-la nos termos 
da mensagem que ele dirigiu este ano ao Poder Legislativo. Procurei interpretá-
la nas atitudes tomadas em face dos acontecimentos mundiais que mais profun
damente emocionaram a opinião pública, dentro e fora do País. E procurei, 
também, verificar, através das palavras do Sr. Ministro das Relações Exteriores, 
o eminente homem público e meu fraternal amigo Afonso Arinos de Melo 
Franco, de que modo se iria refletir nas tradições, nas diretrizes da diplomacia 
brasileira, esse pensamento político que ele melhor do que ninguém tem sabi
do, em seus escritos, penetrar e interpretar. 
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O primeiro ponto, Sr. Presidente, para o qual desejo chamar a atenção de 
V. Ex1 e da Casa, é que, ha verdade, esta política, naqueles pontos em que se 
faz mais afirmativa, não representa nenhuma transformação, nenhuma contra
dição - e ia dizer mesmo, nenhuma inovação - em relação à linha de política 
externa que temos seguido nos últimos anos e notadamente no Governo ante
rior, do eminente Presidente da República - a quem aproveito esta oportunida
de para render as minhas homenagens - o Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
(Palmas.) , 

Coube ao seu Governo imprimir à política externa do Brasil um novo 
sentido de afirmação e dinamismo. Através da ação dos seus chanceleres, ele 
procurou dar um conteúdo novo às relações interamericanas; fez com que o 
sistema regional saísse do simples aprimoramento de teses jurídicas e de ideolo
gias políticas, em que vinha fornecendo há alguns anos, para dar-lhe um senti
do existencial. Com essa atitude iniciou-se o superamento do caráter de ação 
bilateral, até então predominante nas negociações nesta área geográfica, e a sis-
tematização de um sistema de ações multilaterais, em que o bloco latino-ameri
cano aparecesse unido por uma solidariedade resultante de sua própria estrutu
ra econômica e de seu comum destino político, traduzido notadamente no me
morável programa da Operação Pan-Americana. 

Esse programa desempenhou um grande papel, pois contribuiu para que 
pudéssemos levar à consciência do povo a noção exata dos problemas de or
dem material que as comunidades americanas têm de enfrentar para resolver 
satisfatoriamente os seus problemas culturais e políticos. 

Já então nos estudos que serviram de base à articulação desta ação diplo
mática e nas inúmeras manifestações que traduziram essa política, o que ficou 
bem claro, o que se estampou como um dos seus aspectos mais imperativos, 
foi a necessidade de estender o campo das nossas relações internacionais até as 
fronteiras do próprio universo. Pois, na verdade, um país não pode atingir o 
grau de amadurecimento político e de expansão econômica a que chegamos 
sem universalizar suas relações e sem entrar em contato, altivamente, preserva
do pelas suas próprias convicções políticas, e até — digamos — pelas suas pró
prias idiossincrasias culturais, com todos os sistemas, com todos os regimes, 
com todas as ideologias, para, em face de cada nação e em face de cada área, 
observar estritamente a linha de seu próprio interesse e de realização do destino 
de seu próprio povo. (Muito bem!) 

Foi o Sr. Juscelino Kubitschek quem, pela primeira vez, orientou clara
mente a política brasileira no sentido do alargamento de suas fronteiras diplo
máticas (palmas), estendendo-as a todos os Estados soberanos sem distinções 
ideológicas de qualquer natureza. 
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O Sr. Edilson Melo Távora — Sr. Deputado, V. Exa, realmente, vai incursio-
nando muito bem no mundo político exterior, da diplomacia. Já vai conseguin
do um milagre nesta Casa. Depois de atacar rudemente os princípios fascistas 
do integralismo, recebeu aplausos veementes do Sr. Plínio Salgado, que é o 
chefe integralista nesta Casa. Depois de atacar rudemente as mazelas do comu
nismo, recebeu aplausos constantes e repetidos dos representantes comunistas 
nesta Casa. Portanto, Sr. Deputado, V. Exa, nesta parte, vai indo muito bem. 
Por outro lado, V. Exa vai tranqüilizando os aflitos com relação à política exte
rior do Presidente Jânio Quadros, porque, enquanto S. Exa intranqüiliza algu
mas áreas pela sua avançada política esquerdista, digamos, designa V. Ex", conser
vador, para o principal posto da representação brasileira no estrangeiro. Por conse
guinte, nobre Deputado, V. Ex" vai obtendo certos êxitos no início de sua nova 
carreira. Mas V. Ex2 não me convence de que, renunciando a seu mandato popu
lar, conquistado em eleição, para ir exercer posto no exterior, esteja agindo acerta-
damente. Na conjuntura atual, o principal papel na condução da vida nacional resi
de na atividade parlamentar. V. Exa foi eleito Deputado e, a meu ver, deveria 
concluir seu mandato. Por outro lado, V. Exa foi o crítico constante do Sr. Pre
sidente da República justamente em matéria de política exterior. 

No caso do navio português, V. Exa atacou rudemente a política do Sr. 
Presidente Jânio Quadros, dizendo que ele não agira acertadamente, atribuin
do-lhe erros em matéria diplomática. Pode V. Exa procurar os Anais desta Casa 
e ver como foi veemente na crítica à orientação do Sr. Jânio Quadros. Sem que 
S. Exa mudasse um centímetro a política externa, V. Exa aceitou essa designa
ção. Por conseguinte, fique sabendo: V. Exa convenceu a Casa, recebeu aplau
sos dos seus amigos, da minha parte, porém, compreendi, não entendi o ponto 
de vista de V. Exa. Queira receber a minha afirmação de que, ao criticar V. Exa, 
não faço com paixão, com qualquer sentido de animosidade, mesmo porque 
nada tenho pessoalmente contra V. Exa, mas coerente com princípios que de
fendo constantemente. Acho que o homem deve manter uma orientação e não 
pode, sem um motivo, modificá-la de um dia para outro... 

O Sr. Amo Arnt — Deploro profundamente o aparte do nobre Deputado 
Edilson Melo Távora, quando quer equiparar o integralismo ao fascismo: de
ploro também o aparte porque interrompeu a nobre oração de V. Exa (palmas), 
que interpreta os sentimentos do Brasil e não sentimentos falsos. (Muito bem! 
Palmas.) 

O Sr. Padre Vidigal- Permita-me. A bancada mineira - e posso dizer a V. 
Exa que presumo neste momento interpretar o pensamento de todos que a 
compõem, sem distinção partidária — sente-se, Sr. Deputado San Tiago Dantas, 
mais do que orgulhosa por vê-lo distinguido com o honroso convite que lhe 
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fez o Sr. Presidente da República para presidir, em caráter permanente, a dele
gação do Brasil na Organização das Nações Unidas. Creio, Sr. Deputado, que 
desse orgulho e dessa grande alegria participa toda a Casa. (Muito bem; palmas.) 
Nesta oportunidade, pcorre-me à lembrança aquele verso de Dante Alighieri, 
quando assim se exprimiu em louvor de um dos vultos mais importantes da 
história universal, dirigindo-se à sua esposa: La gloria deltuo sponso es gloria tua. 

A glória, Sr. San Tiago Dantas, que, agora, também coroa toda a Câmara, 
pois é toda ela que se sente neste momento glorificada (muito bem!palmas) com a 
escolha de V. Exa para presidir a nossa embaixada permanente na ONU. E to
dos sentimos, no honroso convite que lhe fez o Sr. Presidente da República, a 
glorificação de todos os seus colegas que lhe não invejam o destino glorioso, 
que lhe não invejam a glória que V. Exa possui, íncontestavelmente, no meio da 
cultura brasileira, sobretudo no meio da cultura jurídica, pois, sem dúvida algu
ma, é V. Exa uma de suas mais altas e vigorosas expressões. (Palmas.) 

Professor San Tiago Dantas, estendo mais este meu aparte para dizer que 
o Presidente Jânio Quadros, convidando-o para o alto cargo que lhe confiou, 
mostrou uma grande isenção (muito bem!), pois escolheu um homem da Oposi
ção, que é V. Exa, para ocupá-lo. Neste particular, o Presidente Jânio Quadros 
cresce no nosso conceito, porque nos revela que meditou profundamente so
bre aquelas palavras da Sagrada Escritura: Mais vale um adversário que repreende ou 
que adverte do que um aduladorque acarinba. 

Parabéns, nobre Deputado San Tiago Dantas! Continue, com o esplendor 
de sua oratória, com o vigor de sua extraordinária eloqüência, professorando 
mais uma vez nesta Casa, que aqui estamos todos para ouvi-lo como mestre 
que V. Exa é da doutrina do Direito Internacional, que está versando com ex
cepcional brilho. (Palmas.) 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - O aparte de V. Exa, meu eminente co
lega, Deputado Padre Vidigal, representa, pela generosidade de suas palavras, 
uma recompensa desmedida e imerecida (não-apoiado)- para minha vida pública. 
Mas recebo-a como tal e agradeço a V. Exa e aos meus colegas da bancada mi
neira, em cujo nome V. Exa falou. 

O Sr. Ben/amin Farab — Falou em nome da Câmara. 
O SR. SAN TIAGO DANTAS - Obrigado a V. Exa por esta extensão. 

Recebo-a como um estímulo, e como um penhor de que procurarei dar 
conta no desempenho dessa incumbência. 

O Sr. Antônio Carlos Magalhães - Realmente, todos deploramos, nesta hora, 
o afastamento da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, de uma de 
suas mais brilhantes figuras em todos tempos, sem favor nenhum... 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Muito obrigado. 
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O Sr. Antônio Carlos Magalhães - ...não fossem seus brilhantes pareceres na 
Comissão de Justiça, as vezes que assomou a essa tribuna, e hoje a aula, no sen
tido mais elevado, sobre política interna e externa. Por tudo isso, a Casa deplo
ra o afastamento de V. Ex*. Por outro lado, resta-nos a segurança de que o Bra
sil terá um grande representante na Organização das Nações Unidas. {Palmas.) 
E praza aos céus sempre aja como agiu, designando V. Exa representante na 
ONU, o Presidente Jânio Quadros, porque todas ás vezes em que agir assim, 
receberá aplauso desta Casa e do povo. {Palmas. Muito bem!) 

O Sr. Edilson Melo Távora — Permita o nobre orador apenas para um escla
recimento em relação ao aparte do Deputado Padre Vidigal, que, na sua agres
sividade, pode ficar imaginando o que tenha tangenciado como indireta à mi
nha pessoa, coisa que jamais admitiria passasse sem reação. Quando critico 
V.Exa, critico, na mais sã consciência, a sua posição política, dentro de pouco 
tempo modificada. Com relação ao Sr. Presidente da República, tenho a dizer 
que falei a última vez com S. Exa num comício na minha terra. Nunca mais. 
Não há nestas palavras qualquer sentido de inveja, pois não faço parte de certo 
grupo de bajuladores que vivia aqui, no Governo passado, procurando as be
nesses do Sr. Juscelino Kubitschek. Fiz restrições ao procedimento de um par
lamentar que, a meu ver, renuncia a seu mandato em momento difícil da vida 
nacional, modificando posição firmada há pouco tempo, quando veemente
mente criticava a política exterior do Presidente da República, notadamente no 
caso do navio português. Eis aqui meu modo de pensar. Acho que V. Exa mu
dou de posição sem que o Presidente da República tivesse modificado sua 
orientação. 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Nobre Deputado Edilson Távora, 
quanto à indireta que V. Exa julgou entrever nas palavras do nobre Deputado 
Padre Vidigal temo que esta não seja propriamente do ilustre representante de 
Minas Gerais, mas que seja do Evangelho. (Risos.) 

E tais foram as incompreensões que V. Ex* mostrou no seu aparte em re
lação às demais posições políticas desta Casa, que peço licença para não res
ponder às incompreensões relativas à minha pessoa. (Muito bem! Palmas prolonga
das.) 

O Sr. Edilson Melo Távora — V. Exa não responde porque não tem argu
mentos para responder! 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Sr. Presidente, peço a V. Exa me garan
ta contra-aparte que não consentir. 

O SR. PRESIDENTE {Ranieri Ma^illi) - Peço ao nobre Deputado Edil
son Távora não fazer novas intervenções sem o consentimento do orador... 
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O Sr. Miguel Bahury — Nobre Deputado, duas palavras apenas. Não mudou 
V. Exa, cujo caráter, cuja fibra moral, cuja idoneidade são reconhecidos nesta 
Casa. Se mudou alguém, e para melhor, foi o Presidente da República, esco
lhendo V. Exa. 

O SR. SAN TIAGO DANTAS-Obrigado a V.Exa. 

O Sr. hourival de Almeida — Afastado da Câmara, Sr. Deputado, venho 
acompanhando com grande admiração a atuação de V. Exa, não só aqui no 
Parlamento, como, de modo geral, na vida pública. Voltando a esta Câmara tive 
a honra e o prazer de um contado mais direto com V. Exa, principalmente nos 
trabalhos da Comissão de Justiça. Aquela admiração que eu vinha nutrindo por 
V. Exa aumentou sensivelmente e digo-o sem outros intuitos, sou profundo ad
mirador das qualidades excelsas que exornam a personalidade de V. Exa. Quero 
deixar aqui não só no meu nome pessoal como, também, devidamente autori
zado pela direção, no do PSP, os votos de que a missão de V. Exa - que consi
dero desdobramento a V. Ex" outorgado pelo povo - venha a ser coberta de 
pleno êxito. Aliás, de antemão sabemos que isso acontecerá, dadas as qualida
des que credenciam a V. Exa para tão elevado posto para o qual, em boa hora, 
foi o Presidente da República chamar V. Exa. 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Agradeço a V. Exa o honroso aparte 
que acabou de proferir. Não só o agradeço por partir de V. Exa, um dos nossos 
mais brilhantes e conceituados colegas e juristas cuja fibra tive oportunidade de 
conhecer mais de perto na Comissão de Justiça, como por falar V. Exa em 
nome do glorioso Partido Social Progressista. 

O Sr. Bezerra Late — Sr. Presidente, a Câmara ouviu, até agora, com admi
ração e respeito pela cultura dé V. Exa, a sua magistral aula. Destoou nesta Casa 
o aparte do Deputado Edilson Távora. S. Exa tem uma opinião e nós todos res
peitamos as opiniões alheias. Mas S. Exa foi injusto em suas afirmativas. Em 
nome do Partido Trabalhista Brasileiro, em nome de Pernambuco, que conhe
ce V. Exa e a trajetória política de V. Exa, aqui estou para um depoimento. V. 
Exa sempre foi coerente, sempre foi leal aos princípios trabalhistas e às progra-
máticas do nosso partido. Se o Presidente Jânio Quadros foi colhê-lo nas hos
tes do nosso partido para entregar a V. Exa essa investidura nas Nações Unidas, 
fê-lo porque sentiu que V. Exa interpretaria na ONU pensamento do Partido 
Trabalhista Brasileiro, do qual V. Ex" não se vai afastar quando no exterior, 
pensamento que V. Exa vai continuar a sustentar. S. Exa sentiu que as nossas 
aspirações e os postulados da nossa doutrina trabalhista coincidiram plenamen
te com a política externa que está adotando para o País. 

V. Exa vai para a ONU, mas não deixa esta Casa, porque vai ser naquela 
Organização um legítimo representante do Congresso brasileiro. 
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O SR. SAN TIAGO DANTAS - Muito agradecido a V. Exa. As palavras 
de V. Exa tocam-me, profundamente. Partem de um companheiro e de um 
amigo, e V. Ex" dá-me a honra de a elas associar o pensamento do Partido Tra
balhista Brasileiro, de Pernambuco. 

O Sr. Yukishigue Tamura — Desejo, neste momento, congratular-me com o 
Sr. Presidente da República por escolher a figura de V. Exa para representar o 
povo brasileiro na Organização das Nações Unidas. Acostumei-me a admirar 
V. Exa não apenas pela sua brilhante inteligência, pela sua força indômita, pela 
vontade de vencer, mas, sobretudo, pelos sentimentos que exornam sua perso
nalidade. Descobri em V. Exa o sentimento intelectual de amor à verdade, não 
somente o amor à verdade científica, tantas vezes demonstrado na tribuna e 
nas comissões, mas, também, o amor à verdade revelada, pois sei que V. Exa é 
um cristão convicto. Acostumei-me a admirar em V. Exa o sentimento moral 
de amor ao bem, não apenas ao bem espiritual, mas também ao bem social 
Acostumei-me a admirar em V. Exa o sentimento estético, de amor ao belo, ao 
belo literário, tantas vezes encantando o plenário da Câmara e da Nação. Acos
tumei-me a admirar em V. Exa o sentimento cívico de amor à Pátria, à cidade, à 
família. Acostumei-me a admirar o sentimento de amor à ordem jurídica, à or
dem ppsitiva que V. Exa tão bem conhece, tão bem ensina e tão bem pratica, 
sobretudo à ordem jurídica natural e à ordem jurídica divina. Acostumei-me a 
admirar em V. Exa o sentimento político de amor ao regime democrático, ao 
respeito aos direitos fundamentais do homem, ao respeito à justiça social, mas, 
sobretudo, Sr. Professor San Tiago Dantas, acostumei-me a admirar em V. Exa 

esse sentimento religioso do amor a Deus e de amor à humanidade. V. Exa é 
hoje uma estrela brilhante na constelação de valores da política nacional, mas 
certamente será uma grande estrela na constelação dos valores políticos na 
ONU, e terá, com esta estrela, sobressaído entre os demais colegas daquela 
Casa, mas sobretudo terá energia e amor suficientes para defender as causas em 
prol da paz e do progresso da humanidade. Quero neste momento tributar-lhe 
toda a minha homenagem sincera, fazendo votos de que V. Exa seja feliz na 
missão que o levará à ONU, onde certamente contribuirá para a paz e a pros
peridade do mundo em que vivemos. 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Agradeço a V. Exa o honroso aparte 
com que acaba de distinguir-me. 

O Sr. Adauto Cardoso — Sr. Deputado, como Vice-Líder do Bloco da Mi
noria venho repetir aquilo que em meu nome pessoal já lhe tinha expressado 
quando recebi a notícia da sua investidura no alto cargo de Embaixador do 
Brasil junto às Nações Unidas. Repito, em nome deste bloco que vê V. Exa par
tir e privar esta Casa de sua colaboração, da sua lucidez, da sua cultura e da sua 
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generosidade, que as nossas divergências partidárias não abrem entre nós e V. 
Exa uma trincheira tão funda nem tão altas montanhas que nos permitam dis
cernir o seu merecimento e as qualidades de colaboração que um homem da 
sua estirpe poderá trazer .aos superiores interesses do BrasiL O nosso partido 
foi tirar das fileiras do PTB o seu candidato à Presidência da República. O nos
so partido, a União Democrática Nacional, e o Partido Libertador, que nos 
honra constituindo conosco o Bloco da Minoria, não entendem que a coisa pú
blica, que a administração do País deva constituir monopólio seu. Antes e ao 
contrário, o nosso esforço, o nosso afã é de que o Presidente da República, que 
fomos buscar em outros quadros partidários, consiga realizar a sua extraordiná
ria missão, consiga levar a cabo o seu penoso esforço de redenção do País, com 
a ajuda, com a colaboração de todos os homens capazes de quaisquer que se
jam os acampamentos partidários em que se encontrem. E, pois, em nome des
ses sentimentos que saúdo V. Exa e lhe dou, com a expressão do nosso pesar 
pela sua partida, o nosso regozijo e alegria por vê-lo integrado na missão do 
Governo Jânio Quadros. (Palmas?) 

O SR SAN TIAGO DANTAS - Agradeço ao nobre Deputado Adauto 
Cardoso o aparte com que me honrou e transmito, por intermédio de S. Exa os 
meus agradecimentos ao Bloco da Minoria, à gloriosa União Democrática Na
cional e ao glorioso Partido Libertador, que o integram. 

O Sr. Osmar Cunha — Não poderia também, nesta oportunidade, Deputado 
San Tiago Dantas, deixar de trazer uma palavra de tristeza e outra de alegria. De 
tristeza, naturalmente, porque o Congresso Nacional vai-se privar da personalida
de, da inteligência e, sobretudo, da cultura jurídica de V. Exa, que tanto honra esta 
Casa, como honra o Direito brasileiro. A palavra de alegria, porque a designação de 
V. Exa foi um ato de reconhecimento do mérito e a oportunidade para o Brasil de 
mandar, de fato, à Organização das Nações Unidas homem que representa o pen
samento da maioria do povo brasileiro, conhecedor do desnível social que alcança 
neste instante a maior parte das nações do mundo. Daí a nossa palavra de alegria e 
de congratulações pelo ato do Sr. Presidente da República, que soube escolher o 
primus inter pares, capaz de, neste momento, representar a cultura, o pensamento, a 
alma e, sobretudo, a sensibilidade do povo brasileiro. 

O SR SAN TIAGO DANTAS - Agradeço, muito honrado, o generoso 
aparte de V. Exa. 

O Sr. Vasconcellos Torres — Deputado San Tiago Dantas, ao Senado cabe, 
por dispositivo regimental, opinar sobre a escolha de embaixadores. A Câmara 
não tem essa faculdade, mas se vê agora que, extra-regimentalmente, V. Exa 

está tendo seu nome aprovado por todos os representantes do povo de todas 
as correntes partidárias. 
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O Sr. Padre Vidigal— Que se sentem honradas. 

O Sr. Vasconcellos Torres - A nomeação de V. Exa chega até à Câmara dos 
Deputados. Não me quero alongar, porque sei que o tempo de V. Exa seria 
curto se tivesse de ouvir a manifestação de todos aqueles que querem homena
geá-lo neste instante. Acho que cada um de nós está falando, tanto quanto pos
sível, por todos. É o que quero fazer justamente, lembrando frase do Deputado 
Carlos Lacerda quando V. Exa assomava pela primeira vez à tribuna do então 
Palácio Tiradentes. Dizia o honrado Governador do Estado da Guanabara: 
"Deputado San Tiago Dantas, V. Exa traz para esta Casa o eco da Universida
de". Eu queria reproduzir esta frase, dizendo que V. Ex" vai levar o eco da Uni
versidade para as Nações Unidas, o eco que representa aquele sentimento dos 
seus colegas que, sendo seus companheiros, o admiram e felicitam o Presidente 
pelo ato oportuníssimo de sua designação para Embaixador do Brasil junto à 
ONU. 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Muito agradeço a V. Ex1 por essas ge
nerosas palavras. 

0 Sr. Alde Sampaio — V.Exa me concede um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) - Devo fazer, nesta altura, com 
licença do orador, uma advertência. Devemos passar, às llh30min, à matéria 
constante da Ordem do Dia, e o nobre orador ainda não pôde encaminhar a ul
timação de sua brilhante oração. 

O Sr. Alde Sampaio - Sr. Deputado e amigo San Tiago Dantas, vejo, na 
nomeação de V. Exa a reprodução de um fato histórico que tem sido realmente 
pouco seguido nesta República brasileira, no grau que no momento atinge. O 
Brasil foi conhecido no exterior, aos tempos da Monarquia, pela figura excelsa 
de seu Imperador. Era citado grandemente e até um romancista como Paul 
Bourget, não afeito às coisas políticas, num de seus romances, refere-se à figura 
do grande Imperador Pedro II. Depois, Joaquim Nabuco, representando o 
Brasil nos Estados Unidos; e a sua figura se constituiu no símbolo da grandeza 
do Brasil. (Muito benfi) Agora V. Exa vai repetir este ato que tem sido repetido 
por alguns outros além desses dois citados. V. Exa agora, representa positiva
mente o segundo Nabuco da República dos Estados Unidos do Brasil. {Palmas) 

O SR SAN TIAGO DANTAS - V. Exa leva a generosidade de seu apar
te a um ponto que confunde. Agradeço, entretanto, a V. Exa porque vejo nes
sas palavras muito mais a tradução da velha amizade que nos une. 

O Sr. Maurício Joppert — O meu partido já se manifestou, pela voz de seu 
grande líder, Adauto Cardoso. Estou aqui como um velho amigo de V. Exa, um 
seu admirador, um homem que sabe que V. Exa honra a cultura e a inteligência 
brasileira. Não sei que entendimentos V. Exa teve com o Sr. Presidente da Re-
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pública, mas tenho a certeza de que a escolha foi muito feliz e que V. Ex* há de 
sair-se bem, porque colocará o Brasil acima de todas as competições partidá
rias. Minhas felicitações. (Palmas.) 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Muito obrigado a V. Exa. 

Sr. Presidente, como dizia, a linha internacional do Brasil tem tido o privi
légio de não conhecer soluções de continuidade. A política que praticamos na 
República foi um prolongamento da que vínhamos praticando no Império. E, 
se considerarmos a fase mais próxima de nossa história republicana, veremos 
que a nossa conduta internacional avança de etapa, através de um processo len
to, mas seguro, de ampliação e de amadurecimento. 

A linha política do Presidente da República, ao procurar situar o País no 
plano internacional numa posição de independência plena, que ò possa levar 
sempre à consideração dominante do interesse nacional e ao serviço da causa 
da paz, deita suas raízes próximas naquela ampliação das nossas responsabilida
des verificadas no Governo anterior, do Sr. Juscelino Kubitschek. Desde então 
temos vivido com a noção perfeita de que o processo da nossa emancipação 
econômica vai reclamar, para financiá-lo, uma ampliação tão considerável dos 
nossos mercados externos, vai exigir que alarguemos de tal maneira as nossas 
áreas de intercâmbio, que não nos podemos omitir na conquista de nenhum 
mercado, que não podemos ficar privados do contato com nenhum povo e 
precisamos levar a defesa dos nossos interesses e a presença da nossa política a 
todas as regiões do mundo. 

O Governo anterior deixara claro o desejo de romper um isolamento pas
sageiro a que nos condenaremos enviando missões especiais às áreas socialistas 
do mundo para conhecer as possibilidades práticas que ali se nos deparavam. 
{Palmas) O Governo anterior afirmou, inúmeras vezes, e em episódios que se 
desdobraram diante de nós, esses mesmos princípios que hoje estamos vendo 
agigantados pelo aspecto mais crítico assumido por certas contradições interna
cionais. <. 

E, no que me diz respeito, Sr. Presidente, nada me poderia identificar 
mais completamente com uma missão política na área externa do que a obe
diência que devo ao programa do meu partido, unanimemente aprovado na 
Convenção Nacional, que realizamos em l 2 de maio de 1959. Quero pedir 
licença à Câmara para incorporar ao meu discurso os cinco itens dedicados à 
política externa, que representam, neste particular, as diretrizes observadas 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Reza, esse documento, que a ação políti
ca do Partido Trabalhista Brasileiro obedecerá às seguintes diretrizes e ba

ses: 
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POLÍTICA EXTERNA 

1 — Relações diplomáticas e intercâmbio comercial e cultural com todos 
os povos. Reformulação e aprimoramento do pan-americanismo, visando a eli
minar as causas do pauperismo e do subdesenvolvimento continentais; 

2 - Repúdio à guerra, às competições armamentistas, ao emprego das ar
mas de extermínio indiscriminado e às experiências atômicas e termonucleares 
para fins bélicos; 

3 — Luta contra o imperalismo e o colonialismo e condenação a todas as 
formas de agressão, intervenção e pressão econômica; 

4 — Livre determinação dos povos na escolha dos seus dirigentes e de 
suas formas de governo; e 

5 - Arbitragem nos litígios e conflitos internacionais. 

E dentro destas diretrizes, Sr. Presidente, que a ação política externa do 
Governo brasileiro presentemente se situa, como depreendemos das palavras 
contidas no capítulo IV da Mensagem do Presidente da República ao Congres
so Nacional no início da presente sessão legislativa. Aí estão repetidas, mutatis 
mutandis e adaptadas aos problemas do dia e às circunstâncias da hora presente, 
estas mesmas diretrizes e bases. De sorte que, na verdade, ao ingressar na polí
tica externa do País, como representante do Governo, como representante da 
nossa Pátria, não preciso afastar-me nem uma vírgula, da política externa do 
Governo passado, que apoiei (palmas), e, muito menos, daqueles princípios pro-
gramáticos do trabalhismo, que eu mesmo tive oportunidade de ajudar a incor
porar ao nosso programa, na memorável Convenção de l 2 de maio. ÇPalmas!) 

O Sr. Fernando Santana — Permite V. Exa um aparte? 

O SR. SAN TTAGO DANTAS - Com muito prazer. 

O Sr. Fernando Santana - Nobre Deputado San Tiago Dantas, nesta altura 
do discurso de V. Exa quero, falando pelos meus companheiros de bancada do 
Partido Trabalhista Brasileiro, dizer a V. Exa que, em nome do programa desse 
partido, estamos certos de que V. Exa, na Organização das Nações Unidas, irá 
tirar todas as conseqüências práticas daqueles postulados programáticos que 
inscrevemos na Convenção de I o de maio de 1959, da qual V. Exa participou. 
Também o humilde orador que o aparteia neste instante fez parte dela e defen
deu, em toda linha, a inscrição, no programa de nosso partido, dos itens que V. 
Exa acaba de ler para o Plenário da Casa. Leve V. Exa para a ONU a defesa 
desses princípios, que estará defendendo, não só os interesses da Pátria, como 
os interesses maiores de toda a humanidade. (Palmas) 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Muito obrigado a V. Exa. Quero acres
centar ainda, Sr. Presidente, que, nas grandes antinomias do mundo moderno 
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que se debatem na cena internacional, a posição do Brasil, está, por assim, di
zer, predeterminada, não apenas por princípios programáticos, não apenas por 
uma tradição diplomática observada pela nossa Secretaria de Estado, mas pela 
própria índole de nosso povo, pela própria constância de nossas aspirações co
muns e pelo sentido da posição histórica em que nos encontramos em face das 
demais comunidades. 

Assim é que a nossa posição anticolonialista não pode deixar de ser a tra
dução, clara e insofismável, de uma solidariedade que nos une a todos os povos 
em luta pela sua independência política e pela sua emancipação econômica. 
Nesta posição nos mantivemos, ininterruptamente, mesmo nas Nações Unidas, 
até 1956, apesar das causas que nos afastaram momentaneamente, em certas 
oportunidades, de exercer o nosso voto de acordo com aquela linha tradicional
mente observada, e nada mais representaram do que uma conjuntura diplomá
tica a que também devíamos respeito, sem que significasse uma mudança de 
atitude em face da causa dos povos não-autônomos. Pelo contrário. Participa
mos, como povo, desta convicção, hoje comum à consciência moderna, de que 
não é possível mais sustentar a tese, tão cara aos colonialistas e reacionários, de 
todos os tempos, de que os povos, primeiro, precisam desenvolver-se, para, de
pois obter a independência. Sabemos que é exatamente o oposto disto o que a 
História nos ensina e o bom senso nos aconselha. Só os povos que se tornam 
independentes conseguem desenvolver-se. Entre a independência e o desenvol
vimento existe algo de paradoxal, porque é indispensável, primeiro, colocar-se 
um povo na plena disposição de seu próprio destino e da livre escolha de seus 
caminhos, para depois encontrar, não raro ao preço de pesados sacrifícios, os 
rumos de sua emancipação econômica e de seu amadurecimento cultural. 

Ouço o nobre Deputado Manoel Almeida. 

O Sr. Manoel Almeida - Nobre e ilustre Deputado, a voz que V. Exa ouve 
neste momento é a voz das barrancas do São Francisco. Trago aqui a palavra 
dos nossos irmãos da vasta área subedesenvolvida sanfranciscana. Trago a lem
brança a V. Exa da sua Pirapora, onde teve sua meninice. Trago a lembrança 
daquelas planuras, daquele vale maravilhoso, daquela região que muito necessi
ta do seu esforço na nobre missão, no cargo elevado para o qual é convidado. 
Nós, neste instante, pensamos que V. Exâ, longe da idéia de estar deixando 
uma trincheira, está passando para um posto de maior responsabilidade. 

O Sr. Padre Vidigal- Muito bem! 

O Sr. Manoel Almeida - Não trai sua missão quem deixa de ser general co
mandante de uma divisão para ser marechal-em-chefe, para conduzir, para dar 
a palavra de ordem, do altiplano de onde é possível ver, assinalar e lutar pela 
solução dos graves problemas que afligem a humanidade; de onde se pode em-



228 San Tiago Dantas 

penhar, também, laborando em benefício do nosso querido Brasil. As nossas 
homenagens, as homenagens do Vale do São Francisco, das nossas cidades ri
beirinhas, daquele rio que foi objeto da sua admiração e de seu encanto, em sua 
fase de infância. Deixo meus votos, também, para que o Brasil tenha em V. 
Exâ, no alto posto para o qual foi distinguido, um dos maiores estadistas de to
dos os tempos, confirmando a opinião geral desta Câmara, este consenso unâ
nime da Nação brasileira, a opinião deste seu modesto admirador. (Muito bem! 
Palmas) 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Receba, nobre Deputado Manoel Al
meida, meu abraço fraterno, esta solidariedade de todo o coração, que nos une, 
em torno da evocação desses lugares a que servimos e que tanto amamos. 

O Sr. Plínio Salgado — Permita-me, nobre Deputado San Tiago Dantas, 
neste momento, sinta particular emoção, porquanto as nossas ligações vêm de 
longo tempo. Juntos desde a Livraria Católica, no Rio de Janeiro, e depois nas 
reuniões que fizemos em casa de Osvaldo Aranha, quando planejamos organi
zar o Movimento Integralista Brasileiro, V. Ex- era dos valores jovens mais bri
lhantes e de mais extraordinária cultura, para sua idade; pelo que juntos fomos 
dirigir um jornal em São Paulo, A Ra%ão, que, por um dos equívocos os quais 
ontem mencionei, defendendo o interesse de São Paulo, não foi compreendido 
por aqueles que empunhavam a bandeira separatista, e se viu empastelado e in
cendiado. Separamo-nos em São Paulo. Posteriormente, em lutas contínuas 
pelo bem do Brasil, V. Exâ era daqueles que comigo comungavam a doutrina 
que, absolutamente, não co-participava das idéias fascistas e nazistas, mas que 
desejava para o Brasil uma democracia orgânica, baseada nos princípios cristãos 
da nacionalidade e os interesses supremos da Pátria. 

O Sr. Padre Vidigal- Muito bem, Sr. Deputado. 

O Sr. PUnio Salgado — Acompanhei sua carreira com o maior enlevo, enle
vo mesmo de um pai para um filho, porque sempre o admirei e sempre vi na 
sua cultura geral e na particularizada cultura jurídica um dos valores mais bri
lhantes da Pátria. Neste instante em que V. Ex* vai desempenhar alto papel em 
nome do Brasil, na ONU, não posso deixar de congratular-me com o gesto do 
Governo, escolhendo, independentemente de partidos, um autêntico valor des
ta Câmara e autêntico valor do Brasil. {Muito bem!) Mas quero pedir a V. Exs 

que, na ONU, pugnando pelo anticolonialismo, não se esqueça dos gritos dolo
rosos da Ucrânia, que, desde 1918, se levantou em arma para manter a sua in
dependência, já evidente, patente, e reconhecida muito anteriormente na Histó
ria, como a República dos Cossacos, e depois reconhecida por todos os países, 
inclusive, pela Rússia Soviética. 

O Sr. Padre Vidigal— O grito da Hungria. 
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O Sr. Plínio Salgado — Essa nação tem gemido e lutado, em guerrilhas nas 
florestas, por sua independência. Ainda agora, enviou à ONU manifesto que já 
li, pedindo a interferência desse órgão internacional, para libertá-la do escravi-
zante colonialismo, do pior dos colonialismos mantido pelas armas contra uma 
nação! (Muito bem!) Geme, não apenas a Ucrânia, mas também outros países, 
como a Hungria. Nessa nação, foi levado ao poder por coligação partidária dos 
democratas cristãos com os comunistas, o Presidente Nagy, depois de derrubá-
lo para implantação da ditadura Janos Kadar. Este homem representa hoje um 
títere da Rússia, um governo "Quisling", como se chamavam, no tempo da 
guerra, os governos alemães implantados nas diversas nações. Escutamos, aqui, 
os gemidos da Hungria, quando se combate o colonialismo, se defende a inde
pendência dos povos; como permitir que a grande Eurásia continue dominada 
pelo pior dos totalitarismos do mundo, que jamais existiu, que bebeu os ensina
mentos não apenas da doutrina de Marx, mas dos novos processos de Lenine, e 
que se inspirou na doutrina de Hider? Não podemos ver, sem dor de coração, a 
desgraça de todos estes países, muitos dos quais, sob o nome de repúblicas po
pulares, estão subordinados ao Ministério do Comércio Exterior da Rússia, sem 
liberdade econômica e, mais ainda, sem liberdade política em cujo território to
dos os pruridos de nacionalismo são abafados imediatamente por uma ditadura 
prepotente. (Muito bem!) Eminente Deputado San Tiago Dantas, meu amigo de ve
lhos tempos, a quem estimo, admiro e considero uma das maiores culturas do Bra
sil, olhe para aquelas nações escravizadas e veja o problema do colonialismo, não 
apenas no Ocidente, porque o pior dos colonialismos é o que existe na imensa Eu
rásia, dominada pelo totalitarismo soviético. (Muito bem! Palmas prolongadas) 

O SR SAN TIAGO DANTAS - Nobre Deputado Plínio Salgado, V. Ex2 

evocou a época da nossa mocidade, em que iniciei os primeiros passos da vida 
cultural e da vida pública, e em que os nossos destinos tão intimamente se 
aproximaram, primeiro no jornalismo, depois na política. 

Relembro com emoção tempo em que tive a honra de militar nas hostes 
da Ação Integralista Brasileira sob o comando de V. Exâ. Nossos caminhos po
líticos se afastaram posteriormente. Na evolução de cada personalidade, nos ru
mos intelectuais de cada homem, há desses momentos de convergência e de di
vergência. Mas o que me ficou daquela época inesquecível, entre outros benefí
cios culturais de que não me esquecerei, foi a admiração sincera pela probidade 
intelectual, pelo patriotismo e pelo desejo de servir que exornam a personalida
de de V. Exa. (Palmas!) Sou dos que pensam, Sr. Plínio Salgado, que o ponto em 
que hoje nos temos de firmar quando encaramos esta posição em que o País se 
encontra, em face das demais nações do mundo, e notadamente naquela área 
de confrontação e de polêmica que a Organização das Nações Unidas, é a dife-
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rença entre neutralismo e independência. O neutralismo é uma posição de abs
tenção proposital diante de blocos que se defrontam, e que aqueles que se di
zem neutros não desejam acompanhar. A independência é mais do que o neu
tralismo, porque não é sequer uma posição comprometida com essa obrigação 
muitas vezes egoísta de guardar meio-termo. A independência é, acima de tudo, 
aquela posição que não se curva aos interesses de um bloco nem do outro, que 
não deseja ver a sua conduta internacional predeterminada por uma aliança 
{Muito bem! Muito bem!palmas.) ou já decidida por determinadas afinidades políti
cas consideradas, de modo sistemático, como irremediáveis. Na verdade, a in
dependência é para nós uma posição, em que só nos ligamos, só nos vincula
mos, só nos predeterminamos pela convicção democrática, fundamental ao 
nosso povo, pela concepção da paz e da ordem social, que nos dispomos a de
fender em todos os terrenos e, para isso, tanto podemos um dia estar com um 
bloco, como estar com outro; tanto fiscalizaremos os abusos e as injustiças de 
um como os abusos e as injustiças de outro (Muito bem! Muito bem! palmas) e 
também, nos neutros, muitas vezes, veremos uma posição isenta, capaz de in
terpretar os interesses de grande número, como algumas vezes verificaremos 
algo que se limita a uma estratégia política. (Muito bem!) De sorte que nossa po
sição, sendo independente, é muito mais do que se fosse neutra, porque é posi
ção só vinculada ao próprio País e que nos permite olhar de coração limpo e 
cabeça alta as contendas e as rivalidades, procurando as posições resultantes do 
nosso legítimo interesse nacional ou da nossa fidelidade incondicional a esse 
ideal supremo da ação pública, que é a Justiça. (Palmas.) 

O Sr. Osvaldo Uma Filho — V. Exâ permite? 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Com muito prazer. 

0 Sr. Osvaldo Uma Filho — Sr. Deputado San Tiago Dantas, vai V. Exâ 

para o mais alto plenário do mundo representar o Brasil. Em outra oportunida
de, já disse, em aparte, ao nobre Deputado José Maria de Alkmim, do que pen
sava acerca do acerto da providência do Sr. Presidente da República e dos méri
tos incontrastáveis com que V. Exâ assume esta alta investidura. O nobre De
putado Fernando Santana, falando pelo nosso partido, já expressou o pensa
mento coletivo. Devo, porém, acrescentar aqui as minhas congratulações pes
soais, porque vejo sobretudo na designação de V. Exâ para representar o Brasil 
na ONU, onde as últimas esperanças de paz e de sobrevivência da civilização 
estão sendo jogadas a cada momento, vejo, na designação de V. Ex2, a confir
mação da política corajosa e patriótica do Sr. Presidente da República. Convi
dado, no início deste ano, por S. Ex2, lá S. Ex- me afirmou e, por meu intermé
dio, ao nosso partido, a sua decisão patriótica de realizar esta política inde
pendente de segurança, e consonância com os interesses reais do Brasil, de 
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manter relações com todos os povos e assegurar a emancipação econômica do 
País, e fazer valer a nossa independência, a nossa presença nos conselhos mun
diais. E possível que eu tenha sido mal compreendido por alguns companhei
ros de partido, que, àquela época, não acreditavam na decisão presidencial. O 
Presidente, porém, vem cumprindo, com rara fidelidade, os compromissos dos 
comícios eleitorais e a política que anunciou. Vejo na designação de V. Ex2 mais 
uma confirmação dessa política independente que é a única que pode servir aos in
teresses do Brasil, servindo aos interesses da preservação da paz mundial. 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - O aparte de V. Ex2 enriquece meu dis
curso e diz com elegância e precisão muitas daquelas idéias que procurei a ele 
incorporar. 

O Sr. José Maria Alhnim - Meu nobre colega, agora que V. Ex2 está ulti
mando sua oração, penso, seria oportuno pudesse trazer, depois que ouvimos a 
palavra do nobre Líder da Minoria, a V. Ex2 a segurança da inalterada solidarie
dade do bloco que integramos nesta Casa, no momento em que o eminente 
companheiro vai representar o País na Organização das Nações Unidas. Já tive 
oportunidade de afirmar a V. Ex2 o que significa para nós sua indicação para 
aquele posto, mas o que ainda não tínhamos ocasião de registrar, nesta Casa, 
era o espetáculo político da altura deste que V. Ex2 está proporcionando no úl
timo momento em que se despede da Câmara. Quero mesmo acentuar, nobre 
Colega, em nome do bloco que tenho a honra de eventualmente liderar, que a 
oração que V. Ex2 proferiu fixou um dos momentos mais altos da cultura polí
tica do País {palmai) e nos dá, por igual, a certeza de que as responsabilidades 
que pesam sobre V. Ex2 estão perfeitamente ajustadas às suas possibilidades de 
cultura e ao seu patriotismo. Queria V. Ex2 receber a solidariedade integral do 
bloco que tenho até agora constituído nesta casa com sua participação, com sua 
cultura com seu devotamento e, sobretudo, com a sua capacidade de mobilizar 
tudo o que possuímos em benefício do País. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Muito obrigado a V. Ex2, nobre Depu
tado José Maria Alkmim, pelas palavras proferidas e que me honram particular
mente, constituindo mesmo a partir de hoje patrimônio da minha vida pública. 
Peço a V. Ex2 que transmita meus agradecimentos aos seus ilustres liderados, às 
forças que, nesta Casa, integram a maioria parlamentar e que com tanto denodo 
e patriotismo vêm interpretando, reiteradas vezes, os interesses supremos do 
País. 

O Sr. Agnaldo Costa — Professor San Tiago Dantas, sou um dos mais mo
destos colegas de V. Ex2 na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil. Já 
se disse aqui, pela voz de ilustre colega, que, pela primeira vez que V. Ex2 asso
mou à tribuna da Câmara levava para ali a palavra da Universidade. Realmente, 
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é o que acontece agora. A palavra da Universidade, principalmente, em se tra
tando de V. Ex-, é a palavra da sabedoria, a palavra da serenidade, a palavra do 
equilíbrio e a do Direito. Estou certo de que, agora, toda a Universidade do 
Brasil, principalmente pela sua Faculdade de Direito, pelo seu corpo docente, 
pelo seu corpo discente, de todas as unidades da Universidade, se congrega no 
júbilo com que aplaude a indicação de V. Ex2 para o alto posto de represente 
do Brasil na Organização das Nações Unidas. (Palmas.) 

O SR. SAN TIAGO DANTAS - Muito obrigado, nobre Colega. Suas 
palavras me trazem a evocação da nossa cara Congregação da Faculdade Na
cional de Direito, à qual peço que apresente, também, minhas despedidas. 

Sr. Presidente, gostaria de terminar este discurso sobre a posição interna
cional do País, notadamente em face da Organização das Nações Unidas, com 
a leitura de um tópico da Mensagem presidencial. 

Acredito que estas palavras, pela sua atitude, e, sobretudo, pelo sentido 
abrangente com que envolvem as diferentes posições particulares do País, dirão 
melhor do que quaisquer outras considerações minhas, o que me parece ser 
aquele penhor de garantia da nossa posição internacional, que a Câmara tem 
desejo de conhecer, no momento em que nos encaminhamos para a XVI As
sembléia. 

Diz a Mensagem: 

"Nascido o Brasil de uma corrente histórica profundamente cristã, tendo 

evoluído em torno de idéias democráticas que vão agora cada ve% mais profunda

mente marcando sua maneira de ser,'somos membros natos do mundo livre e ja

mais perdemos consciência desta circunstância. Pelo contrário, mais claramente 

do que nunca, vemos hoje a responsabilidade que nos cabe, o que de essencial há 

a defender, a situação favorável em que se encontra o Brasil para exercer sua 

ação, pelo exemplo e pela honestidade de propósitos. Essa noção mais clara de 

nossas possibilidades e responsabilidades levou o Governo a assumir uma posi

ção internacional mais afirmativa e independente, sem desconhecer compromissos 

assumidos. 

A.posição ideológica do Brasil é ocidental e não variará." (Palmas.) 

Sr. Presidente, gostaria que estas minhas últimas palavras proferidas no 
recinto desta Casa, que aprendi a amar e admirar, não se limitassem apenas ao 
exame das questões de política externa, para as quais agora se voltam as minhas 
responsabilidades. 

Esta despedida, eu não a imaginara bem assim. O que desejava trazer aos 
meus ilustres Colegas, era também muito das inquietações que aqui temos com-
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partilhado e sobretudo um depoimento sincero desta minha curta, mas intensa 
experiência parlamentar. Conheço as inquietações e os problemas que vivem 
no espírito, na consciência de cada um de nós. Todos sabemos que somos hoje 
os representantes do povo nos quadros de um regime político que aspira, atra
vés da livre manifestação do eleitorado, a diversas reformas e modificações. 
Todos sabemos que esta instituição parlamentar, cidadela das liberdades públi
cas, base fundamental à defesa da democracia e à realização dos seus objetivos, 
é ela mesma uma instituição atingida por profundas crises, e que essas crises só 
não são graves, só não são irremediáveis, porque a consciência delas está no es
pírito de cada um dos representantes, e porque todos unanimemente partici
pam do sentimento de que é necessário reformar, de que é necessário inovar, 
de que é necessário abrir novos caminhos, através dos quais, não uma idéia an
tiga, mas uma idéia perene consiga incessantemente reafirmar-se. Tudo isto de
veria ter sido, se tivesse conduzido essas despedidas inteiramente a meu gosto, 
parte integrante das palavras que proferi. 

Mas quero encerrar aqui as minhas atividades nesta legislatura dando uma 
prova de obediência à instituição parlamentar que cultuamos. V. Ex2 já está 
sendo mais do que benevolente, está sendo carinhoso para comigo, em atrasar 
ilimitadamente a hora em que os nossos trabalhos devem passar à Ordem do 
Dia. Não deve, portanto, retardar por mais tempo o cumprimento deste dever 
regimental. Quero apenas, Sr. Presidente, despedir-me de maneira mais especial 
desta Casa e dos ilustres representantes do povo que aqui têm assento: em pri
meiro lugar de V. Ex*, que aprendi a respeitar e admirar no alto desempenho 
que, dessa Cátedra presidencial,- dá ao seu cargo, intérprete fiel e rígido do Regi
mento Interno, condição única para que os trabalhos parlamentares se possam 
processar frutuosamente (palmas.). Quero apresentar minhas despedidas aos no
bres líderes do Bloco da Maioria e do Bloco da Minoria, ao eminente Deputado 
José Maria Alkimim, ao eminente Deputado Pedro Aleixo e ao Deputado Nes-
tor Duarte, que o substituiu durante seu último impedimento, representando 
nesses dois parlamentares, que falam pelos dois mais vastos agrupamentos de 
forças, constituídos dentro da Câmara dos Deputados a magnífica afirmação de 
patriotismo e de espírito público e algumas vezes, de sacrifício e até de heroís
mo, em que consiste o cumprimento do dever parlamentar no País. 

Na verdade, os que contemplam o Congresso de fora, muitas vezes co
metem erros de perspectiva. Muitos ignoram dentro destas paredes esta efusão 
de espírito público que é, na verdade, o que mantém a chama acesa, e renova 
no Congresso as fontes de sua razão de ser. O que muitos não sabem é que 
esse espírito público luta contra certos defeitos, contra certas deficiências insti
tucionais, que comprometem, hoje, a eficiência do trabalho parlamentar e pre-
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cisam ser eliminadas, não de um dia para outro, mas através de um esforço 
contínuo, talvez de mais de uma Legislatura, ou de toda uma geração de parla
mentares. 

Mas o que aqui vi, Sr. Presidente, o que aqui testemunhei como dedica
ção, patriotismo, desejo de servir, faz com que ao descer desta tribuna me sinta 
muito mais confiante no futuro das nossas instituições políticas e do regime de
mocrático representativo, do que era quando dei nesta Câmara os meus primei
ros passos, ainda no Palácio Tiradentes, no antigo Distrito Federal Não saio 
daqui levando desencantos, nem ressentimentos, nem rivalidade. Na verdade, 
posso dizer a V. Exr, posso dizer individualmente a cada um dos Srs. Deputados, 
que estes três anos e pouco que vivi na Câmara, conhecendo-a de perto e assis-
tindo-lhe ao trabalho, foram altamente fecundos e altamente construtivos, e 
que deles o que retirei foi uma confiança maior no Brasil. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, apresento a V. Ex2 e à Câmara as minhas 
despedidas. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.) 



Auro de Moura Andrade 

• Em sessão do Congresso Nacional, 

anuncia renúncia de Jânio Quadros. 

(25-8-61) 

1915-1982 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - Senhores Congressis
tas, está aberta a presente sessão do Congresso Nacional, convocada em caráter 
absolutamente extraordinário e por força de circunstâncias já do conhecimento 
dos Srs. Congressistas. 

Cabe a esta Presidência dar ciência, ao Congresso Nacional e à Nação, do 
ato de renúncia praticado, no dia de hoje, pelo Senhor Presidente Jânio da Silva 
Quadros, ao mandato de Presidente da República. Enviou-me S. Exs, por intermé
dio do Sr. Ministro da Justiça, Dr. Oscar Pedroso Horta, o ofício que passo a ler 

"Ao Congresso Nacional. 

Nesta data, e por este instrumento, deixando com o Ministro da Justiça 
as raspes de meu ato, renuncio ao mandato de Presidente da República. 

]. Quadros. 
Brasília, 25-8-61." 

As razões do seu ato foram entregues pelo Sr. Ministro da Justiça e estão 
consubstanciadas nas seguintes palavras, que passo a ler para conhecimento 
dos Srs. Congressistas: 
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"Fui vencido pela reação e, assim, deixo o Governo. Nestes sete meses, 

cumpri o meu dever. Tenho-o cumprido, dia e noite, trabalhando infatigavelmen-

te, sem pretensões nem rancores. Mas, baldaram-se os meus esforços para condu

zir esta Nação pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, o 

único que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, a que tem direito o 

seu generoso povo. 

Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando, nesse sonho, a corrup

ção, a mentira e a covardia, que subordinam os interesses gerais aos apetites e às 

ambições de grupos ou indivíduos, inclusive, do exterior. Sinto-me, porém, esma

gado. Forças terríveis levantam-se contra mim, e me intrigam ou infamam, até 

com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a 

tranqüilidade, ora quebradas, e indispensáveis ao exercício da minha autorida

de. Creio, mesmo, que não manteria a própria pa^pública. Encerro, assim, com 

o pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes epara os operários, 

para a grande família do País, esta página de minha vida, e da vida nacional. 

A. mim, não falta a coragem da renúncia. 

Saio com um agradecimento, e um apelo. O agradecimento é aos compa

nheiros que, comigo, lutaram e me sustentaram, dentro efora do Governo e, de 

forma especial, às Forças Armadas, cuja conduta exemplar em todos os instan

tes, proclamo nesta oportunidade. 

O apelo é no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito e da estima 

de cada um dos meus patrícios para todos; de todos para cada um. 

Somente assim seremos dignos deste Vais, e do Mundo. 

Somente assim seremos dignos da nossa herança e da nossa predestinação 

cristã. 

Retorno, agora, a meu trabalho de advogado e professor. 

Trabalhemos todos. Há muitas formas de servir nossa Pátria. 

Brasília, 25-8-61. 

a.) J. Quadros. 

Conforme sabem os Srs. Congressistas, a renúncia -é ato de vontade do 

qual deve tomar conhecimento o Congresso Nacional. Nos termos da Consti

tuição Federal, art 79, § l2, caberá ao Presidente da Câmara assumir a Presi

dência da República. 

Desejo, antes de encerrar estas palavras, dizer a V. Ex25, com a mais ab

soluta sinceridade de alma, das minhas, e sei serem também de todos os Srs. 

Congressistas e da Nação, preocupações quanto aos graves instantes que esta

mos vivendo. Mas desejo — e sei que o faço interpretando o sentimento do 

Congresso Nacional e interpretando a suprema aspiração do povo brasileiro — 
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declarar que nós temos a mais absoluta e irrestrita confiança nas Forças Ar
madas do Brasil (Muito bem! Muito bem! Palmas.) Sabemos que elas, como 
guarda, sustentáculo e defesa que são do regime, da integridade territorial, 
da soberania nacional, realizarão mais uma vez a missão histórica, de que 
nunca se afastam, de defender as instituições, ao generoso serviço dos ideais 
brasileiros. 

Srs. Deputados, Srs. Senadores, só posso encerrar estas palavras, for
mulando um ardente voto para que Deus nos inspire a todos e particular
mente guie, enquanto durar a substituição que vai fazer o Presidente da Câ
mara dos Deputados, no exercício da Presidência da República. De nossa 
parte, tudo faremos no sentido de auxiliar o País a sair da crise em que se 
engolfou. 

Claro, teríamos todos desejado que esta renúncia não se tivesse dado com 
os fundamentos que li para os senhores. 

Neste instante exato, o Congresso Nacional, por sua acentuada maioria, 
vinha prestigiando a ação do Sr. Presidente Jânio Quadros, particularmente 
no campo das relações internacionais. A Nação saberá e a História escreverá 
aquilo que tocar a cada um de nós daqui por diante, como aquilo que tocou 
a cada qual das instituições até aqui. E neste confronto, nesta análise, tenho 
a certeza de que no que diz respeito à defesa do regime, à defesa da ordem, 
o Congresso brasileiro se manteve à altura das suas responsabilidades cons
titucionais. 

Nada mais existe a tratar e como nenhum dos Srs. Congressistas deseja 
fazer uso da palavra, vou declarar encerrada esta sessão do Congresso Na
cional em que, nos termos da Constituição, dei conhecimento do ato de re
núncia praticado por S. Ex- o Senhor Presidente Jânio Quadros, ao mandato 
de Presidente da República que vinha exercendo por investidura recebida 
nas urnas democráticas do nosso País. Declaro encerrada a presente sessão, 
pedindo aos Srs. Parlamentares que se dêem à oportunidade de assistir a ce
rimônia de posse que se vai realizar, às 17:15 horas, no Palácio do Planalto, 
do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, na Presidência 
da República. 

Está encerrada a presente sessão. 
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 5 minutos.) 
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• Na presidência do Congresso Naãonal, 

declara vaga a Presidência da República 

(1*4-64) 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - As listas de presença 
acusam o comparecimento de 29 Srs. Senadores e 183 Srs. Deputados num to
tal de 212 Srs. Congressistas. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Esta sessão conjunta do Congresso Nacional foi convocada a fim de que 
a Presidência pudesse fazer uma comunicação e uma declaração. Passo a enun
ciá-las. 

O SR. BOCAYUVA CUNHA - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - A Presidência não 
pode ser interrompida. Darei a palavra a V. Ex- depois de haver a Presidência 
encerrado a exposição. 

O SR. BOCAYUVA CUNHA - Pedi antes a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - Não é possível. An
tes de colocar o tema, V. Ex- não pode suscitar questão de ordem. 

O SR. BOCAYUVA CUNHA - O Governador do Estado do Rio de Ja
neiro foi preso por oficiais da Marinha... (tumulto) 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - (Fazendo soar as 
campainhas.) — Atenção, Srs. Deputados. (Tumulto.) 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - (Fazendo soar as 
campainhas.) — Peço licença ao nobre Deputado. Não posso permitir que S. 
Exâ prossiga numa questão de ordem que não diz respeito à ordem dos traba
lhos da Casa. 

O assunto que S. Ex- traz ao conhecimento da Casa é matéria para delibe
ração... (tumulto) 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - (Fazendo soar as 
campainhas.) — Atenção, Srs. Deputados, serei forçado a suspender a sessão até 
quando a calma voltar ao Plenário, para que esta Presidência possa cumprir o 
seu dever de fazer a comunicação e a declaração que lhe cabem formular nesta 
hora angustiosa da vida brasileira. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspende-se a sessão.) 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - Está reaberta a sessão. 

Comunico ao Congresso Nacional que o Sr. João Goulart deixou, por 
força dos notórios acontecimentos de que a Nação é conhecedora, o Governo 
da República. 
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(Aplausos prolongados. Protestos. Tumulto.) 

Sobre a mesa, ofício do Sr. Darcy Ribeiro, Chefe da Casa Civil da Presi

dência da República, que será lido pelo Sr. I 2 Secretário. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO 
Brasília, 2 de abril de 1964 

Senhor Presidente, 

O Senhor Presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa 
Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, 
para preservar de esbulho criminoso o mandato que o povo lhe conferiu, inves
tindo-o na Chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul, 
onde se encontra à frente das tropas militares legalistas e no pleno exercício 
dos poderes constitucionais com o seu Ministério. 

Atenciosamente. — Darcy Ribeiro, Chefe do Gabinete Civil. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem, baseado no Regimento Comum. 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - Tem a palavra o no
bre Congressista Sérgio Magalhães. 

0 SR. SÉRGIO MAGALHÃES (Pela ordem.) (Sem revisão do orador.) 
— Sr. Presidente, minha questão de ordem se baseia, como disse, no Regimento 
Comum, cujo art. I 2 estabelece que o Senado Federal e a Câmara dos Deputa
dos reunir-se-ão em sessão conjunta para: 

1 — inaugurar a Sessão Legislativa; 

II — elaborar ou reformar o Regimento Comum; 

III — receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da Re
pública; 

IV — deliberar sobre veto aposto pelo Presidente da República nos casos 
do § l 2 do art 70 da Constituição; 

V — eleger o Presidente e Vice-Presidente da República nos casos do art 79, 
§ 2a, da Constituição. 

Nessas condições, Sr. Presidente, não vejo como enquadrar no Regimen
to Comum a convocação que V. Ex- fez com o fim de que o Congresso ouvis
se uma comunicação. Essa comunicação é, portanto, anti-regimental, como 
anti-regimental, em conseqüência, é a convocação do Congresso para ouvi-la. 

(Apoiados e não apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - Em 1961 V. Ex* não 
entendeu dessa forma. V. Ex2 presidia, então a Câmara dos Deputados... 
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(Palmas prolongadas. Muito bem. Muito bem. Não apoiados. Tumulto.) 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES - Sr. Presidente peço a palavra para ou
tra questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - V. Ex2 tem a palavra. 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES (Pela ordem) - De conformidade com 
os Regimentos, não só da Câmara e do Senado, mas também com o Regimento 
Comum, uma vez proposta a questão de ordem, é obrigação do Presidente res
pondê-la de forma conclusiva. (Aplausos e não apoiados.) 

Não pode V. Ex2 invocar quaisquer erros que tenham sido cometidos no 
passado para fugir à resposta à nossa questão de ordem que, por acaso, se ba
seia precisamente no art l 2 do Regimento Comum. 

Responda V. Ex2 à questão de ordem para merecer o respeito dos Con
gressistas. (Apoiados e não apoiados. Protestos veementes.) 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - Desrespeito é o que 
ocorre quando o ímpeto do parlamentar que discorda do pronunciamento da 
Mesa interrompe a resposta à questão de ordem. (Palmas prolongadas. Muito 
bem. Muito bem. Protestos e não apoiados.) 

O SR. SÉRGIO MAGALHÃES - É a Mesa que não se respeita! 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - A resposta a esta 
questão de ordem está não apenas no Regimento como nos fatos. Em 1961, 
para tomar conhecimento de situação gravíssima ocorrida na vida brasileira, o 
Congresso Nacional se reuniu seguidamente. Permaneceu mesmo em sessões 
permanentes das duas Casas porque assuntos dessa natureza só podem ser 
apreciados pelas Casas reunidas. 

(Palmas prolongadas. Protestos.) 

A Presidência deve concluir a sua comunicação. 

O Senhor Presidente da República deixou a sede do Governo (Protestos. 
Palmas prolongadas)..., deixou a Nação acéfala numa hora gravíssima da vida 
brasileira em que é mister que o Chefe de Estado permaneça à frente do seu 
Governo. (Apoiados. Muito bem.) 

O Senhor Presidente da República abandonou o Governo. (Aplausos ca
lorosos. Tumulto. Soam insistentemente as campainhas.) 

A acefalia continua. Há necessidade de que o Congresso Nacional, como 
poder civil, imediatamente tome a atitude que lhe cabe, nos termos da Consti
tuição (palmas; protestos), para o fim de restaurar, na Pátria conturbada, a au
toridade do Governo, a existência do Governo. Não podemos permitir que o 
Brasil fique sem Governo, abandonado. (Palmas. Tumulto.) 
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Recai sobre a Mesa a responsabilidade pela sorte da população do Brasil 
em peso. 

Assim sendo, declaro vaga a Presidência da Repúbüca. (Palmas prolonga
das. Muito bem. Muito bem. Protestos.) Nos termos do art 79 da Constituição 
Federal, declaro investido no cargo o Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. 
Ranieri Mazzilli. (Palmas prolongadas. Muito bem. Muito bem. Protestos.) 

O SR. PRESIDENTE - Está encerrada a sessão. 

(Encerra-se a sessão às 3 horas?) 





Gustavo Capanema 

• Comenta renúnáa de Jânio Qua

dros e instituição do parlamentarismo 

(1^-9-61) 

1900-1985 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ini
ciamos a discussão da emenda constitucional que vai operar uma transforma
ção profunda nas instituições do nosso País. Há alguns dias, tem estado esta 
Casa presa às emoções profundas de uma crise política de gravidade sem prece
dente no nosso País, não apenas pela sua própria natureza, pelos próprios ter
mos em que se configurou, mas ainda pela extensão, pela duração, pela exigên
cia de tantos esforços e preocupações. 

Simultaneamente com este penoso estado de espírito, com esta atribu-
lação cheia de angústias intermináveis, simultaneamente com isto, somos 
chamados, meus senhores, ao trabalho verdadeiramente terrível, ao trabalho 
de uma responsabilidade enorme, ao trabalho que exige uma cultura política 
de alta envergadura, ao trabalho que exige, não digo semanas, mas meses de 
meditação e de estudo, somos chamados, em meio a estes dias de aflição, 
para, em poucas horas, darmos os termos definitivos de uma emenda cons
titucional que vá operar, por uma forma correta, a transformação do regime 
presidencial no regime de governo parlamentar. O que se está exigindo de 
nós, portanto, meus senhores, é um trabalho sem precedentes e que de-
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vemos dar por concluído, por mal dos pecados, em horas ou em poucos dias. 

Não gostaria que fosse eu o primeiro orador a ocupar esta tribuna. Aqui 
deveria estar, para falar em primeiro lugar, o Deputado Raul Pila. Eu estou in
formado de que a discussão da matéria se iniciou neste momento... Meu enga
no, meus senhores, decorre do seguinte: durante toda a manhã estive preso, 
com alguns outros colegas, a um trabalho de redação do texto que deveria ser 
submetido à primeira discussão. E esse texto acaba de chegar, neste momento, 
ao Plenário, donde a mim é natural a conclusão de que justamente agora é que 
se ia iniciar a discussão. Mas, se eu dizia que não era a mim que devia caber o 
primeiro esforço da discussão, é porque, durante anos o fio, pugnei sem cessar 
e denodadamente pela conservação do nosso regime presidencial. Tenho sido, 
pelos tempos afora, um dos mais vivos propugnadores da continuação do siste
ma presencial. Por ele pugnei no discurso dos trabalhos da Assembléia Consti
tuinte de 1946. Naquela época, eram poucos os adeptos do sistema parlamentar 
de governo no seio daquela Assembléia. Depois, no decurso da primeira Legis
latura, continuei intransigente na defesa do mesmo sistema, ao lado de numero
sos elementos que constituíam, àquela época, um corpo de juristas da antiga 
Câmara dos Deputados. 

Veio o Governo do Presidente Getúlio Vargas, no qual e durante todo 
seu tempo ocupei o lugar de Líder da Maioria na Câmara dos Deputados. Ain
da aí perseverei na sustentação da necessidade de manter o princípio presiden
cialista. 

Nunca, em todas essas ocasiões, articulei qualquer argüição que colocasse 
o parlamentarismo acima do presidencialismo, ou vice-versa, como instituição 
de governo, como sistema de governo, colocada a questão nos seus termos teó
ricos. Nunca argumentei, em termos acadêmicos, de tentar a prova de que tal 
sistema é superior a outro por tais ou quais princípios de Direito Público ou de 
Ciência Política. A esse respeito, mantive sempre, no decurso da minha vida, 
uma das primeiras lições que recebi na Faculdade de Direito de Minas Gerais. 
Lição que não foi dada dentro das aulas, mas por um modo um pouco estra
nho, como vou passar a me referir. 

O professor de Direito Constitucional da minha turma, figura do maior 
fascínio intelectual, homem de uma projeção sem precedentes no campo da 
cultura do Estado de Minas Gerais, havia nos colocado, aos seus discípulos, 
numa das aulas de Direito Constitucional, a debater esta tese: Qual o melhor 
sistema, o presidencial ou o parlamentar? 

Enquanto discutíamos, o professor entrava com as suas intervenções. E 
eu cheguei à convicção de que ele combatia ao mesmo tempo a um e a outro 
sistema. No fim da aula e depois que todos descíamos a escadaria do edifício da 
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faculdade — naquele tempo havia uma certa distância de hierarquia entre o pro
fessor e o aluno, havia uma certa dificuldade do aluno se aproximar do profes
sor —, o professor, que me viu a seu lado, me pediu fósforo. Eu não tinha o 
fósforo, mas era um modo de conversar. E perguntei logo: Sr. Professor, pelo 
que vejo, a coisa não ficou muito clara na nossa aula. Eu queria saber a sua opi
nião. Qual dos dois sistemas é mais conveniente ao nosso País? Disse ele: Ne
nhum dos dois. 

Naquele tempo, no País inteiro — e no mundo —, havia um estado de espí
rito comum sobre a procedência das instituições democráticas, a duração, a su
perioridade e a inelutável necessidade das instituições democráticas. Assim, o 
que passava pela cabeça do professor não era que se deveria apelar para uma 
outra forma de governo de valor democrático discutível, mas precisamente isto, 
percebi logo: é que o nosso País, infelizmente, não tem ainda os fundamentos cul
turais indispensáveis ao funcionamento rigoroso e perfeito de um sistema demo
crático de governo, donde a conclusão de que tanto corremos risco do mau gover
no com o princípio presidencialista quanto com o princípio parlamentarista. 

Daí, meus senhores, o ceticismo em que sempre permaneci a esse respei
to e que me levou, quando durante o Governo do Presidente Vargas, combatia 
o regime parlamentar, diante de uma emenda do Deputado Raul Pila, a dizer certa 
coisa, que o jornalista Castelo Branco denominou uma "fábula de Capanema". 

A fábula era esta: dizia eu: "O presidencialismo e o parlamentarismo são 
como duas plantas de primeira qualidade, dois produtos primorosos da cultura 
ou da natureza. Digamos, um é uma laranjeira da Bahia, o outro é uma laranjei
ra de laranjas seletas. Se tenho, no meu quintal, uma laranjeira de tal qualidade, 
não vou cortá-la para plantar uma laranjeira de igual valia que está em outro 
quintal". Assim, dizia eu: "O que cumpre fazer não é cortar a laranjeira, mas é 
curar-lhe os defeitos. Enquanto isso se afigurar possível, assim também a Fran
ça deve curar os defeitos do seu parlamentarismo enquanto isso parece possí
vel Mas o que não é razoável é que se viole um país, a França parlamentarista, 
o Brasil presidencialista, para uma mudança súbita, que não teria conseqüência 
nenhuma". 

Isso tudo significa, meus senhores, o meu total desapego à questão de 
preferência por esta ou aquela das duas formas de governo, considerada a ques
tão do ponto de vista meramente doutrinário. 

Vou ouvir o seu aparte, meu nobre colega. 

O SR. MIGUEL BAHURY - Não é minha intenção quebrar o brilho da 
oração do grande parlamentar que é V. Exâ Apenas quero me inspirar nos cole
gas mais experimentados da vida pública do nosso País, dando uma demonstra
ção altiloqüente da minha boa vontade e do meu patriotismo em aceitar uma 
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fórmula que nos liberta. Mas, existe em meu espírito uma grave interrogação: 
Os três Ministros militares querem, a qualquer preço, obstaculizar a posse do 
Sr. João Goulart E eu pergunto de mim para mim se, apesar de toda a nossa 
boa vontade, do nosso patriotismo e da busca que fazemos de um denomina
dor comum de vontades, uns abdicando — como faz V. Ex- patrioticamente — 
das suas arraigadas convicções presidencialistas... repito, minha dúvida é, sè 
eles, que têm o poder da armas nas mãos, se eles respeitarão o que decidirmos 
aqui, eles, que não querem de modo algum respeitar a Constituição da Repúbli
ca, o que reza o art. 79 da nossa Carta Magna? Eu continuo com essa interroga
ção, eminente Deputado Gustavo Capanema. Eu quero saber se esses Minis
tros respeitarão o que for decidido em favor da posse do regime parlamentaris
ta, porque a minha dúvida tem sobejas razões. Eu gostaria de uma palavra de 
V. Ex2 homem sereno e experimentado da jovem vida política nacional, para 
que busque tranqüilizar-nos a nós outros. 

O SR. PRESIDENTE ( ) - A Mesa pede a atenção do orador para o 
tempo de que dispõe, pois já está esgotado. A Mesa pede ao nobre Deputado 
Miguel Bahuri atenção a seu tempo. Nessa condição, a Mesa pode apenas con
temporizar com V. Exa para que conclua sua oração. 

A Mesa pede ao nobre Deputado Gustavo Capanema que conclua as suas 
considerações. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr. Presidente, terminarei rapidamen
te. Morto o Presidente Vargas, daquela forma trágica de que nos lembramos até 
hoje, ainda com verdadeiro horror; morto o Presidente Getúlio Vargas naque
las circunstâncias que até hoje ainda assombram a opinião política do nosso 
País, devo confessar que perdi, em grande parte, a minha fé no regime presi
dencialista. A minha descrença com relação ao funcionalismo do sistema come
çou desde então. E o testemunho disso é o senhor Raul Pila, a quem, naquela 
oportunidade, propus que inaugurássemos o sistema parlamentar de governo, 
nos moldes do princípio estabelecido na Constituição da República Federal da 
Alemanha. O Deputado Raul Pila recusou, e os jornais daquela época consig
nam, os artigos que escreveu para contrariar a minha proposta. Desse período 
para cá, Sr. Presidente, eu não tenho tomado parte ativa nesses assuntos sobre 
parlamentarismo e presidencialismo. Assisti, no decurso desse período, à passa
gem do meu companheiro de luta, Deputado Afonso Arinos — intransigente, 
como eu, nos princípios presidencialistas —, para as hostes parlamentares. Mas, 
cautelosamente, aguardei os acontecimentos até agora. Momento em que se repete 
coisa parecida como aquela que levou o Presidente Getúlio Vargas ao desastre. 

Assim, Sr. Presidente, estou nessa fase do desencanto, fase em que me 
sinto à vontade para colaborar no estudo da organização de um novo sistema 
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de governo. Devo dizer, todavia — e este ponto é importante, meus senhores —, 
que não me pareceu oportuno que discutíssemos agora a questão da mudança 
de sistema de governo. Pareceu-me que nesta oportunidade em que não temos 
calma, em que não temos possibilidade de meditação, não ser o momento 
oportuno. Assim, manifestei esse ponto de vista ao Sr. Raul Pila, há cerca de 
três ou quatro dias. Esta não era a hora, ainda, de se discutir a mudança de sis
tema, pois não estamos com o clima parlamentar suficiente e adequado aos tra
balhos de uma tão profunda mudança das instituições. 

Sr. Presidente, vou responder agora ao aparte... 
O SR. PRESIDENTE ( ) — A Mesa encarece ao nobre orador que con

clua as suas considerações, pelo tempo de que dispõe. 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Concluirei em dois minutos. 
Sr. Presidente, justamente porque chegou ao meu conhecimento, como 

Auditor da Câmara dos Deputados, do Senado e do povo, que as Forças Arma
das consideravam que a emenda parlamentarista, votada agora, poderia resolver 
a crise com a posse do Presidente João Goulart, ponto em que todos do meu 
partido nos fixamos, como chegou ao meu conhecimento, como ao de todos, 
esta versão que não era um boato, mas esta notícia de que a votação da emenda 
parlamentarista poderia ser um modo de resolver a crise da posse do Presidente 
João Goulart, pus de lado não só os resquícios que ainda podiam haver das mi
nhas idéias em matéria política, como o sentimento da falta de oportunidade 
própria para discussão da matéria agora. E me pus a serviço dos que queriam 
reformar a Constituição; e me pus a serviço dos que queriam dar a um instru
mento novo uma redação adequada. Esta redação, meus senhores, é a que aqui 
está. É uma redação trazida pelo Relator da Comissão Especial, da qual, aliás, 
não faço parte, Deputado Nelson Carneiro. Redação que ainda contêm alguns 
defeitos, mas que representa uma média da boa opinião em matéria de organi
zação do sistema parlamentar de governo. Trabalhemos, portanto, e com rapi
dez, na passagem da primeira para a segunda discussão, ocasião em que os de
feitos que aqui se contêm poderão ser corrigidos em grande parte, e assim, te
remos cooperado, por um lado, para dar à cultura política do nosso País um 
documento que não a desonre; por outro lado, de dar às Forças Armadas um 
modo digno, elevado e patriótico de aceder àquilo que o Congresso já conside
rou um inelutável pensamento de determinação da constituição, que é a posse 
do Presidente João Goulart 





João Goulart 

• / im sessão solene, é empossado 

como Presidente da República (7-9-61) 

1919- 1976 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - A Presidência vai es
clarecer o métodos dos nossos trabalhos. 

Esta sessão foi convocada para o fim especial de receber o compromisso 
constitucional de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, João Bel
chior Marques Goulart e, em seguida, para receber a indicação do Presidente e 
dos membros do Conselho de Ministros, a fim de que sejam submetidos à deli
beração da Casa. 

Esta sessão tem duas partes distintas. A primeira, a parte solene, a parte cívi
ca, destinada ao compromisso de posse do Sr. João Belchior Marques Goulart. 

Terminada esta, a Presidência levantará os trabalhos, a fim de que a Co
missão de Líderes acompanhe o Senhor Presidente da República que se retirará 
e, também, para que o Congresso possa deliberar a respeito dos atos subse
qüentes, determinados pela Emenda Constitucional n2 4. 

Nesta fase da sessão estão presentes no plenário e na Mesa, por se tratar 
de reunião terminantemente cívica, autoridades de todos os Poderes. 

A parte deliberativa da sessão será realizada após o término do período de 
suspensão decretada pela Mesa. 
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(Acompanhado da Comissão de Líderes do Senado Federal, dá entrada no recinto, sob 

prolongados e calorosos aplausos do Plenário e da assistência, o Senhor Presidente João Bel

chior Marques Goulart, que se dirige à Mesa e toma assento ao lado do Sr. Presidente do 

Congresso Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - O Senhor João Bel
chior Marques Goulart, eleito a 3 de outubro de 1960, empossado Vice-Presi-
dente da República a 31 de janeiro do corrente ano, prestará compromisso 
constante do parágrafo único do art. 83 da Constituição dos Estados Unidos 
do Brasil a fim de ser investido na Presidência da República, nos termos do art 
21 da Emenda Constitucional n2 4, em virtude da renúncia do respectivo titu
lar, ocorrida a 25 do mês anterior. 

Convido todos os Senhores presentes inclusive os Senhores assistentes a 
que se coloquem de pé para o grande ato de compromisso que, neste instante, 
perante o Congresso Nacional, vai prestar o Sr. João Belchior Marques Goulart 

(O Senhor João Belchior Marques Goulart presta o seguinte compromisso constitucional') 

O SR. JOÃO BELCHIOR MARQUES GOULART - "Prometo manter, 
defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promo
ver o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a inde
pendência." (Palmas prolongadas) 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - O Senhor Presidente 
João Belchior Marques Goulart aporá sua assinatura ao termo de compromisso 
a que se seguirão as assinaturas de todos os Membros da Mesa. (Palmas) 

(Sua Excelência o Senhor Presidente da República e os membros da Mesa firmam o 

termo de compromisso.) 

O SR. PRESIDENTE (Auro de Moura Andrade) - Sua Excelência o Se
nhor Presidente João Belchior Marques Goulart vai dirigir a palavra ao Con
gresso brasileiro e à Nação. 

O SR. PRESIDENTE JOÃO GOULART - Sr. Presidente do Congresso 
Nacional, Srs. Chefes de Missões Diplomáticas acreditadas junto ao Governo 
brasileiro. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, eminentes autoridades 
civis, militares e eclesiásticas, Srs. Congressistas, brasileiros. Assumo a Presidência 
da República consciente dos graves deveres que me incumbe perante a Nação. 

A minha investidura, embora sob a égide de um novo sistema, consagra 
respeitoso acatamento à ordem constitucional. (Palmas) 

Subo ao Poder ungido pela vontade popular, que me elegeu duas vezes 
Vice-Presidente da República (palmas), e que, agora, em impressionante mani
festação de respeito pela legalidade e pela defesa das liberdades públicas (pai-
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mas), uniu-se, através de todas as suas forças, para impedir que a sua decisão so
berana fosse desrespeitada. (Palmas) 

Considero-me guardião dessa unidade nacional, e a mim cabe o dever de 
preservá-la, no patriótico objetivo de orientá-la para a realização dos altos e 
gloriosos destinos da Pátria brasileira. 

Não há razão para ser pessimista, diante de um povo que soube impor a 
sua vontade (palmas prolongadas), vencendo todas as resistências para que não se 
maculasse a legalidade democrática. A nossa grande tarefa é a de não desiludir 
o povo, e para tanto devemos promover, por todos os meios, a solução de seus 
problemas, com a mesma dedicação e o mesmo entusiasmo com que ele soube 
defender a Lei, a Ordem e a Democracia. (Palmas) 

Neste magnífico movimento de opinião pública, formou-se, no calor da 
crise, uma união nacional que haveremos de manter de pé, com a finalidade de 
dissipar ódios e ressentimentos pessoais, em benefício dos altos interesses da 
Nação, da intangibilidade de sua soberania e da aceleração de seu desenvolvi
mento. (Palmas) 

Permitam, entretanto, Senhores Congressistas, neste momento, uma re
flexão que suponho seguramente tão sua quanto minha. 

Souberam Vossas Excelências, resguardar, com firmeza e sabedoria, o 
exercício e a defesa mesma do mandato que a Nação lhes confiou. (Palmas) 
Cumpre-nos, agora, mandatários do povo, fiéis ao preceito básico de que todo 
poder dele emana, devolver a palavra e a decisão à vontade popular (palmaspro
longadas), que nos manda e que nos julga, para que ela própria dê seu rsferendum 
supremo às decisões políticas que em seu nome estamos solenemente assumin
do neste instante. 

Surpreendido, quando em missão do meu País no exterior, com a eclosão 
de uma crise político-militar, não vacilei um só instante quanto ao dever que 
me cabia cumprir. Desde logo pude avaliar a extensão e o sentido exato da mo
bilização de consciências e vontades em que se irmanaram os brasileiros, para a 
defesa das liberdades públicas. Solidário com as vivas manifestações de nossa 
consciência democrática, de mim não se afastou, um momento sequer, o pen
samento de evitar, enquanto com dignidade pudesse fazê-lo, a luta entre irmãos. 
(Palmas prolongadas) Tudo fiz para não marcar com o sangue generoso do povo 
brasileiro o caminho que me trouxe a Brasília. (Palmas) 

Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos que, 
inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir (palmas), 
prefiro pacificar a acirrar ódios, prefiro harmonizar a estimular ressentimentos. 
(Muito bem! Bravos) 
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Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da se
gurança das instituições {Bravos), da garantia dos direitos democráticos, do res
peito permanente à vontade do povo e a inviolabilidade da soberania nacional 
{Palmas) 

Srs. Congressistas, reclamamos a união do povo brasileiro e por ela luta
remos com toda a energia, para, sob a inspiração da lei e dos direitos democrá
ticos, mobilizar todo o País para a única luta interna em que nos devemos em
penhar, que é a luta pela nossa emancipação econômica {palmas prolongadas), 
contra o pauperismo e o subdesenvolvimento. {Muito bem!palmas) 

Dirijo-me especialmente ao Presidente Pascoal Ranieri Mazzüli, cujas vir
tudes cívicas desejo proclamar {palmas); ao Congresso Nacional, que tive a hon
ra de presidir nestes últimos seis anos {palmas), e que agiu, na emergência, na 
defesa intransigente do regime democrático {palmas); à Igreja Católica, que é a 
de minha confissão {palmas prolongadas), e que desde o primeiro instante se ma
nifestou pela legalidade, na voz autorizada de seus prelados; às outras Igrejas 
que também defenderam a Constituição; aos estudantes, que lutaram intrepida-
mente pela preservação da ordem democrática {palmasprolongadas); às forças da 
produção, que se colocaram ao nosso lado, por saberem que somos fator de 
equilíbrio, harmonia e conciliação no jogo das tensões sociais {palmas); à im
prensa, ao rádio e à televisão, que, com indomável bravura, resistiram às violên
cias e ameaças contra a liberdade de manifestação do pensamento {palmas pro
longadas); às Forças Armadas, que permaneceram fiéis ao espírito da democracia 
e devotaram-se à proteção da ordem jurídica {palmas prolongadas); aos governa
dores dos Estados, que resistiram na defesa da legalidade {palmas prolongadas); 
aos trabalhadores do Brasil, que deram uma interessante demonstração de sua 
unidade, de modo pacífico e ordeiro, numa comovedora solidariedade na ma
nutenção da ordem democrática {palmasprolongadas); a todos, como Presidente 
da República, dirijo os agradecimentos do País e formulo um apelo para que 
não nos faltem em nenhum momento com o seu apoio e solidariedade, em 
nome dos mais sagrados interesses da Pátria comum. 

Ao Poder Judiciário desejo prestar uma homenagem toda especial, ao vê-
lo cada vez mais prestigiado pela reafirmação popular de respeito e acatamento 
às leis. {Palmas) 

Sob meu governo, todas as liberdades públicas estarão desde logo assegu
radas, com a suspensão de quaisquer medidas administrativas impostas contra 
as garantias estabelecidas na Constituição da República. {Palmasprolongadas) 

Senhores Congressistas, o destino, numa advertência significativa, condu
ziu-me à Presidência da República na data da independência política do BrasiL 
{Palmas) 
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Vejo na coincidência um simbolismo que me há de inspirar e orientar na 
mais alta magistratura da Nação. 

Peço a Deus que me ampare, para que eu possa servir à Pátria com todas 
as forças, com energia e sem temores, e defender, como nossos maiores soube
rem fazê-lo, a independência do Brasil, a grandeza nacional {palmai) e a felicida
de do povo brasileiro. (Muito bem! muito bem! Palmas prolongadas do Plenário e das 
galerias) 





Vieira de Melo 

• Pede imediata reforma constitucio

nal, com destaque para a reforma agrá

ria (12-11-63) 

1913-1970 

O SR. VIEIRA DE MELO - (Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, não era minha intenção ocupar ainda hoje a atenção da Casa, 
para versar assunto de relevante interesse político e administrativo do nosso 
País. Por um aparte, porém, que me concedeu ontem o ilustre Deputado Ge
raldo Freire, e que provocou uma série de interpretações a respeito do papel 
que a Câmara tem desempenhado nesta atual sessão legislativa, sou forçado a 
vir à tribuna para não só esclarecer o sentido daquela intervenção, como ainda 
colocar nos devidos termos o problema mais sério, que é a reforma constitu
cional em nosso País. 

Em primeiro lugar, observei, com a experiência de um velho conhecedor 
desta Casa, já tendo tido a honra de liderá-la em momentos difíceis da vida na
cional, que a produção desta atual sessão legislativa podia estar na estaca zero, 
tal a forma com que ela se estrutura e vem funcionando. Não atribui culpa a 
ninguém, porque culpa cabe a todos nós, mas o seu rendimento não foi, e a 
meu ver não poderia ser, nada compatível com a nossa responsabilidade peran
te a Nação. E disse que falava com a experiência de um homem que tem 16 
anos na Câmara, porque são os embates parlamentares, não são as controvér-
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sias, as divergências, até mesmo apaixonadas, que impedem esta Casa de dar 
seu rendimento normal. Poderia lembrar hoje, aqui, que numa época em que 
contávamos com uma Oposição, diria mesmo, revolucionária, que não preten
dia só atacar o Governo, destruí-lo politicamente, mas talvez mesmo tivesse o 
objetivo de derrubá-lo, numa época em que votamos aqui na base do rolo com
pressor permanente, com a Oposição retirando-se a cada passo, nesse período 
foram votadas leis da maior importância para o Brasil. Aí estão: a da mudança 
da Capital, a que permitiu a construção naval, a do plano rodoviário do Gover
no Kubitschek, a da construção de Brasília, de Três Marias, a da implantação da 
indústria de automóveis, e tantas e tantas leis de importância, arrancadas aqui 
na base da organização interna da Câmara dos Deputados. 

Então, quem viveu um período desses, quem sentiu a responsabilidade de 
um comando dessa ordem na Câmara não pode sentir-se à vontade quando ve
rifica, hoje, que terminamos a primeira sessão legislativa de uma legislatura que 
se anuncia como altamente promissora, sem ter votado praticamente nenhuma 
lei de importância. Quando falo em lei de importância não quero dizer que 
nada se tenha votado; votamos algumas pensões, alguns obséquios, favores. 
Mas, na realidade, tudo aquilo que diz respeito à mudança de estrutura que to
dos reconhecem,se deve fazer,nós não votamos. 

Hoje, Sr. Presidente, pretendo abordar, pela primeira vez, em cheio, com 
seriedade, problema que, a meu ver, tem sido tão mal posto desde o início que 
foi até tomado como subversivo, comunizante, comunista e castrista. É o pro
blema da reforma da nossa Constituição. Antes de mais nada, permita-me sus
tentar três preliminares. 

Primeiro, não faço parte do grupo daqueles que, integrando a maioria da 
Casa, são por aí afora, chamados os fisiológicos, os que vivem no balcão, na 
troca de favores. Não. Tenho a independência necessária para apreciar o assun
to sem nenhuma sombra em relação ao Presidente João Goulart, porque, no 
balanço da nossa vida política, acredito que o saldo seja a meu favor. A Câma
ra, toda a Nação conhece as atitudes que tomei, sem jamais dele ter recebido 
nada {muito bem!), momentos difíceis de sua vida pública, para poder, hoje, com 
igual sobranceria, com igual altivez, dizer que a minha posição, nesse problema 
da reforma constitucional, nada tem a ver com favores devidos ou a dever ao 
Presidente João Goulart. 

Em segundo lugar, desejo dizer que aqueles que tiveram de objetar contra 
a minha posição ou as minhas idéias não usem do recurso extremo, tão em 
voga, da tacha de comunista, porque, na Bahia, sou por demais conhecido e 
nunca recebi um voto comunista ali. Existem numerosos companheiros que o 
podem dizer. Quando fui candidato ao Governo do Estado, em eleição que 



Grandes Momentos do Parlamento brasileiro 257 

perdi para o Sr. Juraci Magalhães, todos sabem que o Partido Comunista não fi
cou comigo, mas com o candidato que, naquela ocasião, era apoiado pelo Go
vernador Antônio Balbino. Portanto, essa é outra faixa que desejo tranqüila 
neste debate: não venham dizer que um homem com o meu passado, com a 
minha responsabilidade,com a minha vida pública possa ser inquinado de co
munista ou de outra coisa, que entendo pior ainda, que se chama o inocente 
útiL Inocente útil é o analfabeto, é o burro, e eu não sou analfabeto, nem burro. 

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, falo neste momento na tribuna como 
vice-líder, com inteira e expressa concordância do líder da Maioria que, conhe
cendo meus pontos de vista, os ratifica plenamente, dando-me assim inteira li
berdade de agir em seu nome, em qualquer fase da tramitação desse problema 
da reforma constitucional. 

Estabelecidos estes três pontos, dou com muito prazer o aparte solicitado 

pelo nobre colega Melo Mourão. 
O Sr. Melo Mourão - Nobre Deputado Vieira de Melo, nesta tarde quero 

primeiramente congratular-me com a Câmara pelo reaparecimento que V. Exâ 

vai fazendo na presente sessão legislativa e que vem rememorar, na figura de V. 
Exâ, alguns dos grandes momentos que viveu o Congresso Nacional, quando 
V. Ex-, com tanto brilho, com tanta eficiência, com tanto patriotismo liderou a 
Maioria da Câmara dos Deputados, no exercício de uma liderança que trouxe 
os mais efetivos frutos. As obras evocadas por V. Ex1, como Três Marias, Fur
nas, indústria automobilística, - passaram todas elas pelo bastão de liderança 
com que V. Exa soube, com tanta sabedoria, conduzir nesta Casa. E quero tam
bém, neste momento demonstrar, e o faço, tenho certeza, em nome de todos 
os membros do Partido Trabalhista Brasileiro, a gratidão do nosso partido pela 
exemplar fidelidade com que V. Ex4 sempre sustentou as causas do Presidente 
João Goulart, com absoluta independência e sem nenhum servilismo, com ab
soluto patriotismo. 

Ainda agora, neste problema de reforma agrária, quero crer que V. Exa 

está trazendo a primeira chave real para a solução do problema em que se em
penha o Presidente da República, em que se empenha o meu Partido e a maio
ria do povo brasileiro. Aqui ficam, pois, as minhas homenagens a V. Exâ. 

O SR. VIEIRA D E MELO - Muito obrigado a V. Ex* 

Sr. Presidente, para começar, agora, o assunto do nosso debate, aqui devo 
dizer que já não sei a que deva prestar atenção, a que deva estar atento, a que 
deva estar preso: se àquilo que aprendi e que continuo a aprender, se àquilo que 
leio, se àquilo que tenho lido e ouvido dos melhores mestres, ou se à subversão 
científica e jurídica que se tem formado em torno deste problema da reforma 
constitucional. Ouço por aí coisas espantosas, como esta de que, nos casos de 
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desapropriação, seja por utilidade pública seja por interesse social, o pagamento 
prévio em dinheiro significa abalar os alicerces da nossa estrutura jurídica e so
cial, importa em abrir as portas para o comunismo, em rasgar um caminho para 
o castrismo. E outras coisas semelhantes ditas desta tribuna e da do Senado, 
publicadas em jornais da maior responsabilidade. E eu me pergunto: estarei 
simplesmente maluco ou esquecido do que li? Ou haverá alguma coisa muito 
mais séria trabalhando em torno desse problema? Já não me entendo. 

Primeiro, Srs. Deputados, pagamento prévio e em dinheiro na desapro
priação, seja por utilidade pública, como aconteceu até 1946, seja por interesse 
social, não é da nossa tradição, nem nunca foi, como não o é da tradição dos 
povos democraticamente organizados do mundo. 

Como pretendo não dizer uma palavra aqui, num assunto tão envenena
do, que não seja lastreado em fatos ou permitir-me fazer um retrospecto ligeiro 
do que rezam as constituições anteriores e algumas constituições de quase to
dos os países democraticamente organizados do mundo. Não me referirei aos 
países socialistas que, como todo mundo sabe, no regime socialista há uma in
compatibilidade completa com o direito de propriedade. 

Mas vamos começar o nosso respingar através dessa série e que, por isso 
mesmo, trouxemos escrito, mesmo para a facilidade da Taquigrafia e para que 
não haja equívocos a respeito desse problema. 

O Sr. Ortiv^ Borges — Quero me congratular com V. Ex1 por estar abordan
do, com tanta objetividade, este assunto. E, para colaborar, quero, inclusive, di
zer que um dos nossos melhores comentaristas da Constituição Brasileira, por 
sinal udenista, Themístocles Cavalcanti, ao abordar o assunto, disse pratica
mente o que V. Ex-, com o mesmo brilho, está fazendo da tribuna. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Obrigado. 
O Sr. Orti^ Monteiro — Themístocles Cavalcanti mostra que havia necessi

dade de ser reformada a Constituição para que o Brasil se incorporasse ao 
exemplo que tem a França que, inclusive, não apenas desapropriou terras, mas 
até mesmo indústrias que foram tão necessárias ao desenvolvimento daquele 
País. Ora, se V. Ex-, neste instante, está abordando o assunto com o "Conheci
mento que tem, eu me considero no dever de aqui, inclusive, mostrar à própria 
bancada udenista, que Themístocles Cavalcanti, que é também udenista, prega 
com a mesma linguagem que V. Exa prega,'a necessidade da reforma da Consti
tuição. Muito obrigado a V. Ex-

O SR. VIEIRA D E MELO - Aliás, está anotado aqui para, quando che
garmos à parte de doutrina, irmos ao mestre Themístocles Cavalcanti, o que V. 
Ex2 antecipou, com muita satisfação para mim, ao começo do meu discurso. 

O Sr. Ortiz Borges - Muito obrigado a V. Ex2. 
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O SR. VIEIRA DE MELO - Mas vejamos o que dizia a Constituição do 
Império, de 1824, nossa primeira Constituição, a respeito da desapropriação 
por utilidade pública: 

"É garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. 
Se o bem público, legalmente verificado, exigir o uso e emprego da 
propriedade do cidadão, será ele previamente indenizado do valor 
dela. A lei marcará os casos em que terá lugar esta única exceção e dará 
as regras para se determinar a indenização." 

Portanto, já em 1824 não havia problema de pagamento em dinheiro, de 
indenização. O Brasil não era comunista naquela época. Eu acho que nem se 
falava em comunismo, nessa época. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex2 permite um aparte? 

O SR. VIEIRA D E MELO - Pois não, com muito prazer. 

0 Sr. Aliomar Baleeiro — V. Ex2 poderia nos indicar alguma lei, até 15 de 
novembro de 1888, ou mesmo algum ato administrativo pelo qual a proprieda
de no Brasil foi desapropriada sem ser em dinheiro? 

O SR. VIEIRA D E MELO - V. Ex2 há de me permitir. Reconheci e exe
cutei troca. 

O Sr. Aliomar Baleeiro — Durante o Império, até novembro de 1888 deve 
ter havido, evidentemente, algum ato administrativo permitindo essa desapro
priação. V. Ex2 conhece algum? 

O SR. VIEIRA DE MELO - V. Ex2, que foi colega de Secretaria, eu na 
Viação e V. Ex2 na Fazenda, não sabe que desapropriamos terras, na Bahia? 

O Sr. Aliomar Baleeiro — Com assentimento do desapropriado. 
O SR. VIEIRA DE MELO - Exatamente. 

O Sr. Aliomar Baleeiro — Mas quando éramos secretários na Bahia já estava 
em vigor a Constituição de 1946. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Chegarei à parte da doutrina... 
O Sr. Aliomar Baleeiro — Recebemos muita terra sem indenização. 

O SR. VTEIRA D E MELO — ... e, nesta ocasião, não apenas permitirei, 
mas chamarei ao debate V. Ex2 e todos os ilustres companheiros, sobretudo os 
juristas da categoria de V. Ex2, que só poderão ajudar-me neste trabalho que es
tou realizando. Mas vamos fazer, primeiro, o nosso trabalho histórico... 

O Sr. Aliomar Baleeiro — Perfeito. 

O SR. VIEIRA D E MELO - ... para vermos que nunca foi tradição do 
nosso direito essa exigência estúpida, digo eu odiosa, que está na Constituição 
de 1946, que é o pagamento em dinheiro. Chega a soar mal. Porque nem mes-
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mo a única que fala nisso emprega a palavra "dinheiro". Ainda diz: "em moeda 
corrente". Mas é sonante o parágrafo 16 desse artigo da Constituição. Dá o 
tom metálico de que o negócio é em dinheiro. Não se admite... 

O Sr. A/iomar Baleeiro — Não é uma coisa boa, dinheiro? 

O SR. VIEIRA DE MELO - ... nem a troca. V. Ex2 vai ver, depois, em 
que posição fica o poder público nesse caso da desapropriação em dinheiro. A 
Constituição, a primeira Constituição republicana de 1891, no seu art 72, § 17, diz: 

"O dinheiro de propriedade mantém-se em toda a sua plenitu
de, salvo a desapropriação por necessidade e utilidade pública, me
diante indenização prévia." 

Ainda, portanto, em 1891, a inexistência da expressão "pagamento em di
nheiro" não tinha nenhum sentido subversivo. A Constituição de 1934 estabe
lecia no seu art 113, n217, o seguinte: 

"É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser 
exercido contra o interesse social ou coletivo." 

É a primeira insinuação do uso contrário ao bem-estar social, que mais 
tarde se tornou norma efetiva da Constituição de 1946. 

Mas, diz ele: 

"A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-
á nos termos da lei, mediante prévia e justa indenização." 

Também em 1934, a inexistência da expressão "em dinheiro" não era 
subversiva, não tinha caráter comunizante, não subverteu a propriedade no 
Brasil, não abalou os alicerces da nossa estrutura pública, que continuou a fun
cionar. A Constituição de 1937, a Carta, aliás, outorgada em 1937, pelo Sr. Ge-
túlio Vargas, no seu art 122, n2 14, garantiu o direito de propriedade, salvo a desa
propriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. 

Vêem V. Ex^, Srs. Deputados, que, até aí, nunca se viu a palavra "dinhei
ro" pregada ao texto constitucional, em nenhuma das nossas Constituições. 
Veio a de 1946 e, salvo engano, por inspiração do ilustre Deputado Monsenhor 
Arruda Câmara, e também do meu ilustre conterrâneo e amigo Deputado Alio-
mar Baleeiro — que me parece ter sido um defensor muito grande da idéia — foi 
apresentada emenda nesse sentido. Aliás, S. Ex- me explicou depois, a razão 
por que — quero ser honesto no debate - teria levado a esse extremo a forma de 
indenização prevista para a desapropriação. Ocorrera um caso em São Paulo, 
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segundo me referiu S. Exa, em que o Governo Federal tinha tentado fazer uma 
indenização, não me lembro bem, mas que seria prejudicial ao expropriado, 
através de ações, títulos ou coisa semelhante. E, então, para evitar abusos dessa 
ordem, Monsenhor Arruda Câmara apresentou emenda, e o Deputado Baleei
ro, naquela Constituinte em que fomos colegas, sustentou, na grande comissão 
Constitucional, a aprovação dessa emenda. Veio, então, a Constituição de 1946 
estabelecendo um sistema inteiramente novo: mantém a desapropriação por 
utilidade pública e introduz a desapropriação pelo interesse social. Mas, ao fazê-
lo, a Câmara vai verificar quão desastrosamente andou ela ao disciplinar esta 
matéria. 

Leiamos o texto apenas, para não perder a seqüência: 

"§ 16 - art. 141 — É garantido o direito de propriedade, salvo 
caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por 
interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro." 

Pela primeira vez encontramos, na tradição do nosso Direito positivo, a 
expressão em dinheiro, para dizer como deve ser feita a indenização. 

O Sr. Último de Carvalho — Estou ouvindo desde o início o discurso de V. 
Exâ Aquelas premissas que V. Ex2 acentuou para iniciar a sua formosa oração 
não precisavam ser postas, porque nós todos conhecemos V. Ex2, e o Brasil 
todo o conhece como uma dessas reservas dvicas da Nação, um homem de 
bem, de cultura. V. Ex- tem o direito de ocupar essa tribuna, pelo seu passado, 
para tratar de qualquer assunto, sem que ninguém coloque qualquer dúvida so
bre o ponto de vista de V. Ex-. * 

Permito lembrar a V. Ex-, para que, no desenvolvimento da sua magnífica 
oração, V. Ex2 tenha sempre em vista, quando defender as emendas apresenta
das de certo tempo para cá, que as Constituições que estão aí não falavam ab
solutamente em pagamento em dinheiro, mas falavam em prévia indenização. 
E então V. Ex2 verificará que os democratas têm razão de duvidar dos propósi
tos de determinados reformistas — e nós não incluímos V. Ex2 no rol desses re
formistas. Quando nós desconfiamos das pretensões de certos reformistas, no 
tocante à reforma da Constituição, é porque, além de todos eles desejarem in
cluir na Constituição a modalidade do pagamento em títulos, eles subtraem 
também o prévio pagamento. E mais ainda: a última emenda do Senhor Presi
dente da República — porque foi inovação de S. Ex2, a última emenda que veio 
a público — estabelecia que do valor dado pelo decreto haveria recurso, sem 
efeito suspensivo. Vê V. Ex2 se os democratas não têm razões para desconfiar 
dos propósitos de alguns reformistas. 
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O SR. VIEIRA DE MELO - Muito obrigado a V. Ex2. Mas vou permitir-
me deixar para após esta divagação que estamos fazendo, agora no campo do nos
so direito positivo, de agora por diante no direito positivo dos povos cultos. 

Depois disso, então, desejaria trocar idéias com V. Exa sobre os aspectos 
da atual ou provável emenda constitucional a ser apreciada pela Câmara. 

Muito obrigado em todo caso, a V. Exa, pelo imerecido elogio que faz de 
seu velho colega. 

O Sr. Ultimo de Carvalho - V. Ex1 o merece. 

O SR. VIEIRA D E MELO - A Constituição de 1946, ao disciplinar as
sim, no art 147, declara: 

"O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A. lei pode

rá, com observância do disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição 

da propriedade, com igual oportunidade para todos." 

Este, o nosso direito até hoje, o vigente. Apenas antes de passar para o 
capítulo dos povos democratas do mundo, alguns deles que fazem inveja a nós, 
em termos de autenticidade democrática, desejaria esclarecer um ponto: o da 
confusão que existe, do conflito da briga entre esses dois dispositivos: primeiro, 
englobaram num só dispositivo dois tipos de desapropriação inteiramente di
versos. A Câmara conhece de sobra o caso da desapropriação por utilidade pú
blica. É o imperativo do progresso, é o imperativo do ir para a frente, da reali
zação, em que o direito de propriedade cede seu lugar em face do direito maior 
que é da coletividade. Aí não interessa o bom ou mau uso que o indivíduo este
ja fazendo da sua propriedade colhida por uma estrada, por uma avenida, por 
um açude, por uma barragem, seja o que for. Falece o direito de propriedade 
individual em favor do interesse da coletividade. A outra tem inteiramente ori
gem diversa, a outra está baseada no princípio de justiça social, está baseada no 
princípio da utilização de terras, da conquista do direito moderno. Falar-se, 
hoje, na inviolabilidade do direito de propriedade — e V. Ex35 vão ser daqui a 
pouco — é falar numa sombra fugida do passado, não vale nada, tem mais senti
do hoje, à luz da concepção socialista, ou da concepção social do direito de 
propriedade. E a velha teoria individualista em que o cidadão podia tocar o 
fogo no que era seu: é meu, portanto uso como quero, destruo, deixo de usar, 
incendeio! Não, Srs. Deputados, hoje a propriedade obriga, a propriedade re
quer do indivíduo uma utilização conforme o bem-estar social. 

Então, é desta regra que nasce a desapropriação por interesse social. Nes
ta, o fim é redistribuir; na outra, o fim é implantação de melhoramento. Esta, a 
desapropriação por interesse social, é irreversível, desde que se execute de açor-
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do com a sua finalidade, que é redistribuir a terra que não está sendo usada. A 
outra não. Se o poder público não executa, dentro de cinco anos, a obra, o açu
de, a estrada a propriedade volta ao domínio do proprietário. Numa, como dis
se, não há que falar de boa ou má utilização da terra; noutra, exatamente, a boa ou 
má utilização e que gera a desapropriação. Por isso mesmo é que no encaminhamen
to desse problema procurarei situar esta distinção fundamental que há entre os dois 
tipos. Não se confundem. A lei não pode dar tratamento igual a situações desiguais. 
A lei não pode dar uma conceituação idêntica a coisas que não são idênticas. Daí por 
que dois tipos têm que ser dissociados, têm que ser afastados. Cada um no seu lugar, 
gerando uma iniciativa própria, uma situação jurídica, peculiar, que não pode, absolu
tamente, se confundir dentro do mesmo tratamento. Então, os dois não só foram 
englobados, foram juntados, foram aliciados no mesmo dispositivo, como merece
ram o mesmo tratamento do prévio e justo pagamento em dinheiro. Daí por que não 
houve ainda um caso, em 17 anos de vigência desta Constituição não houve um caso 
ainda de desapropriação por interesse social. Por quê? Porque ele se toma impossível 
como a Constituição manda fazer: distribuição de terras com igual oportunidade para 
todos. Não poderia fazer, hoje, uma reforminha de 10 hectares, outra de 100 e ama
nhã uma de 200, que a lei manda fazer, como igual oportunidade para todos. Daí por 
que não foi e não será nunca aplicada: enquanto permanecer na Constituição essa ba-
rafunda, essa confusão entre os dois tipos de desapropriação, jamais haverá desapro
priação por interesse social. Isto, então, vem dar fundamento jurídico a uma iniciativa 
de reforma constitucional e vem dar, sobretudo, a justificação ampla, cabal, de que, 
com o pagamento prévio em dinheiro, jamais a desapropriação por interesse social 
funcionará no BrasiL 

O Sr. Wilson Rori% — Com a atenção e o respeito que V. Exa me merece e 
da Casa, estou ouvindo a brilhante exposição com que honra, nesta tarde, a Câ
mara dos Deputados. 

O SR. VIEIRA DE MELO — Obrigado, mas eu é que estou sendo honrado. 

O Sr. Wilson Rori% - Lamento discordar, inicialmente, de V. ExE, quando 
se insurge contra a sistemática constitucional em englobar em um só tratamen
to a desapropriação por interesse social e a desapropriação por utilidade públi
ca. Justamente porque ambos os institutos estão ligados ao direito individual e 
suas garantias, para o proprietário, tanto faz se destinar para um campo como 
para outro; o seu direito de propriedade é um só. 

Subsiste que com relação à utilidade pública, quer com relação a interesse 
social. Portanto, nesta parte, se V. Ex2 permite, andou bem o legislador de 1946 
quando colocou num só capítulo — Dos Direitos Individuais — a desapropria
ção, quer para mim, quer para outros. Quanto a dizer V. Ex- que não foi possí
vel, até agora, desde a Constituição de 1946, se desapropriar terras para a refor-
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ma agrária, eu devo declarar a V. Ex2 que nenhum Governo tentou fazer isso e, no 
de Juscelino Kubitschek a construção de todas as obras feitas neste País, a começar 
por Brasília, passando por Três Marias, chegando a Fumas e indo para o Nordeste, 
com todas as barragens ali construídas, sabe que a indenização foi prévia e em di
nheiro. O que está faltando, agora, nobre Deputado é apenas dinheiro. É apenas a 
questão financeira, que eu acho que deve ter tanta significação na apreciação deste 
assunto, tal como a querem colocar aqueles que desejam, a todo custo, retomar a 
Constituição, hoje, nesta parte e, amanhã, não sabemos em quais outras. 

O SR. VIEIRA D E MELO - Obrigado a V. Ex2. 

Mas, Sr. Presidente, vou avançar um pouco. Meu tempo está correndo e 
tenho um longo repassar, dentro do direito positivo, para, depois, chegar à par
te da doutrina, porque jurisprudência não existe. 

Como já disse, não há caso, no Brasil, nem poderia haver, de desapropria
ção por interesse social. A própria doutrina brasileira é falha, é omissa e até 
mesmo deficiente de algumas formas. E a jurisprudência não existe, porque 
doutrina e jurisprudência se criam, nascem, no entre-choque da lei com a reali
dade social. Como não pode ser executada, então a doutrina tem passado um 
pouco por cima, superficialmente, neste assunto a jurisprudência. Ela não exis
te propriamente. 

Os Tribunais brasileiros ainda não ajudaram, com suas luzes, a construir uma 
correta interpretação de desapropriação por interesse social. Quero, por isso fiscali
zar, de início, nossos vizinhos. Vamos para a América Central, onde encontramos 
algumas questões interessantes. O único país, no mundo inteiro, que tem desen
volvimento igual ao nosso é a Guatemala. Vejamos a legislação da Guatemala: 

"Indenização deverá ser prévia e em moeda efetiva de curso 
legal, a menos que com o interessado se acerte de outra forma". 

N a Bolívia: "Garante-se a propriedade privada, sempre que o uso que dela se faça 

não seja prejudicial ao interesse coletivo. A expropriação se impõe por causa de utilidade pú

blica ou quando não preencha uma função social, qualificada conforme a lei e justa indeniza

ção prévia." 

N a Venezuela: "O direito de propriedade. Em virtude de sua função social, a pro

priedade estará submetida às contribuições e obrigações que a lei estabelece de conformidade 

com a que também poderá ser declarada a expropriação de qualquer classe de bens, mediante 

sentença fundada a pagamento dopKço". 

N o Peru: "A propriedade é inviolável, seja material, intelectual, literária ou artística. 

A ninguém se pode privar da sua, senão por causa de utilidade pública legalmente provada e 

prévia indenização calculada com justiça". 
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A Constituição do Uruguai, uma das democracias mais bem organizadas 
da América, diz: 

"A propriedade é um direito inviolável, porém, sujeito ao que disponham 

as leis que se estabeleceram por raspes de interesse geral Ninguém poderá ser 

privado de seu direito de propriedade senão nos casos de necessidade ou utilidades 

públicas estabelecidas por uma lei e recebendo do Tesouro Nacional uma justa e 

prévia compensação". 

Até agora não vimos, a não ser na Guatemala, essa exigência. Quero dizer 
à Câmara que, quando a Constituição fala em "justa e prévia indenização" esta 
pode ser tanto em títulos, como em dinheiro. E justo, também, o pagamento à 
prestação. O proprietário que recebe uma quantidade de dinheiro e vários títu
los correspondentes ao restante está recebendo indenização prévia e justa. Pois 
bem, a Constituição da Argentina... 

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) - Posso interromper V. Exa.? 
Precisamente às dezesseis horas deveríamos passar à Ordem do Dia, mas, não 
havendo matéria urgente e se encontrando ainda na tribuna, a palavra estará as
segurada a V.Exa até às 16h30min. 

O SR. VIEIRA D E MELO - Muito obrigado Sr. Presidente. 

A Constituição argentina — dizia eu — cuja última reforma é de 1937, por
tanto, mais atual do que a nossa, prescreve: 

"A propriedade é inviolável e nenhum habitante da Nação dela pode ser 

privado senão em virtude de sentença fundada em lei. A expropriação por causa 

de utilidade pública deve ser qualificada por lei e previamente indenizada". 

Também aqui não encontramos o pagamento prévio em dinheiro, em 
moeda. 

A Constituição do Paraguai, que, aliás, a despeito de se tratar de um país 
que tem sofrido crises sobre crises, mas que agora caminha para uma estabiliza
ção de regime, que, talvez, com a Bolívia, vinha batendo recorde em pronuncia
mentos militares e golpes, mas, ultimamente parece que encontrou o caminho 
da consolidação do regime. A sua última Constituição, de 10 de julho de 1940 
dispõe, em seu art. 21: 

"A Constituição garante o direito de propriedade privada cujo conteúdo e 

limite serão fixados por lei atendendo à sua função social Ninguém pode ser 

privado de sua propriedade, senão em virtude de sentença fundada em lei A 

propriedade, de toda a classe de bens pode ser juridicamente transformada me-
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diante a expropriação por causa de utilidade social definitiva pela lei que deter

minará, também, a forma de indenização. A lei poderá fixar a extensão máxi

ma de terra de que pode ser dono um só indivíduo etc." 

É uma das mais avançadas Constituições das 3 Américas. 

A do Equador, de 31 de dezembro de 1946, portanto, mais ou menos da 

idade da nossa, modificada em 1948, prescreve: 

"Ninguém pode ser privado da propriedade, nem da posse de seus bens, 

senão em virtude de mandado judicial ou expropriação legalmente verificada por 

causa de utilidade pública." 

Aliás, a Câmara vai vendo, nessa leitura um pouco cansativa, que, enquan

to já acolheram a expropriação por interesse social, outros ainda mantêm o úni

co caso de expropriação por utilidade pública. 

É o registro que desejo fazer. 

A Constituição da Colômbia, cuja última reforma foi em 1957, portanto, 

muito mais nova que a nossa, diz em seu art. 20: 

"Por motivo de utilidade pública ou de interesse social definidos pelo legis

lador, poderá haver desapropriação mediante sentença judicial e indenização pré

via." 

Mais nada. 

A do Chile, cuja última reforma foi em 1943, em seu art 16, declara: 

"Ninguém pode ser privado de seu domínio, senão em virtude de sentença 

judicial ou de desapropriação em ração de utilidade pública. Neste caso, se dará 

previamente ao dono a indenização que se ajuste com ele ou se determine nojuí-

Zp correspondente." 

A Constituição de Costa Rica, de 7 de novembro de 1949, prescreve, em 

seu art 45: 

"Ninguém pode ser privado da propriedade, senão por interesse largamen

te comprovado epor indenização, conforme a lei." Nada de indenização em 

dinheiro. 

A Constituição do Haiti, de dezembro de 1957, fala apenas em justa e 

prévia indenização, (art. 22). 
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A Constituição de El Salvador, de 1950, no seu art. 164, emitiu a seguinte 

regra: 

"Nenhuma pessoa pode ser privada de sua vida, de sua liberdade, nem de 

sua propriedade de posse, sem ser previamente convencida emjuízp, com respeito 

às leis." 

A Constituição cubana anterior ao regime castrista, que já era uma das 

mais liberais do mundo, de 1940, formada em 1939, dispunha: 

"Nenhuma pessoa, natural ou jurídica, poderá ser privada de sua pro

priedade, senão por autoridade judicial competente em causa justificada e de uti

lidade pública ou interesse sociale correspondente indenização." 

A Constituição de Honduras , de 1957, preceitua em seu art. 136: 

"A expropriação de bens por causa de necessidade ou utilidade pública 

deve ser qualificada pela lá ou por sentença fundada em lei, e não se verificará 

sem prévia indenização." 

A Constituição da Nicarágua, de novembro de 1950, estabeleceu em seu 

art 63: 

"utilidade pública ou interesse social, de conformidade com a lei e prévio e 

efetivo pagamento de justa indenização." 

A Constituição do Panamá, de março de 1946, alterada em 1956, em seu 

art 46: 

"por motivos de utilidade pública ou de interesse social definidos na lei, 

pode haver desapropriação mediante sentença judicial e indenização prévia." 

A Constituição mexicana, em seu art. 27 — também já naquela época era 

uma constituição bastante liberal— consagrou: 

"As expropriações só se permitirão fazer por causas de utilidade pública 

e mediante indenização, assegurado à Nação o direito de impor à propriedade 

privada modalidades ditadas pelo interesse público e de editar leis que repartam 

os latifúndios e desenvolvam a pequena propriedade", eu. 
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A Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, modelo inspi

rador da nossa democracia, estabeleceu, através da Emenda número 5 à sua pri

mitiva Constituição (parte final) que: 

"nenhuma pessoa poderá ser privada da vida, da liberdade e da proprie

dade senão por meio do devido procedimento legal; nem se poderá tomar proprie

dade privada para uso público sem a devida compensação." Ai está o modelo 

americano. 

A Constituição da Alemanha Ocidental de 1949, aliás casuística, desen

volvida, mas estabelece os princípios cominantes em matéria de Direito de Pro

priedade ao dizer, em seus arts. 14 e 15, que: 

"A propriedade e a herança são garantidas. Seu conteúdo e limites são 

determinados pelas leis. A propriedade obriga". 

Notem bem que a expressão a que há pouco nie referi não é minha, é da 

Constituição alemã. A propriedade obriga, quer dizer, a propriedade gera direi

tos, não apenas deveres em relação ao seu ocupante. 

"O uso da propriedade deve contribuir ao mesmo tempo para o bem da 

coletividade. A expropriação não se pode exercer senão com vistas ao bem da co

letividade. Ela não pode ser operada senão por uma lei ou não aplicação de uma 

ki que regule o modo e a meada da indenização. Esta deve ser determinada pe-

sando-se, equitativamente, aparte dos interesses da coletividade e a das pessoas 

interessadas. Em caso de contestação, quanto ao montante da indenização, essas 

têm o direito de recorrer aos tribunais ordinários. (Artigo 14). Uma lei pode, 

para fins de socialização, colocar o solo e as terras, os recursos necessários e os 

meios de produção, sob um regime de propriedade coletiva. Esta lei determina o 

modo e a medida da indenização, à qual se aplica, por analogia a expressão das 

3* e ̂ frases da alínea 3 do artigo 14." 

A vigente Lei Fundamental da Espanha, promulgada em 17 de junho de 

1945, disciplina: 

"A propriedade, sendo um meio natural de realização dos bens indivi

duais familiares e sociais, é reconhecida e protegida pelo Estado. Todas as for

mas de propriedade ficam subordinadas às necessidades da Nação e ao bem-es

tar comum. A riqueza não pode permanecer inativa nem ser distribuída sem ra-

ZÕo, nem aplicada para fins ilícitos (art. 30)." 
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"O Estado facilitará a todos o acesso às formas de propriedade mais inti

mamente ligadas à pessoa humana: a casa própria, a propriedade familiar, os 

instrumentos de trabalho e os bens de uso cotidiano(art. 31)." 

"Ninguém será expropriado senão em caso de utilidade pública ou inte

resse social, sempre mediante uma indenização e de conformidade com as leis. 

(art. 32, segunda parte)." 

A atual Constituição da República italiana, que entrou em vigor a l 2 de ja

neiro de 1948, em seu art 42, segunda e terceira partes, assim reza: 

"A propriedade privada é reconhecida e garantida pela lei, que lhe deter

mina as modalidades de aquisição, degolo, assim como os limites, afim de asse

gurar sua função social, e de torná-la acessível a todos. A propriedade privada 

pode ser, nos casos previstos pela lei e contra indenização, expropriada por moti

vos de interesse geral." 

A Constituição da França, de 3 de junho de 1958, pelo seu art. 34, estabe

lece: 

"O regime da propriedade dos direitos reais e das obrigações civis e comer

ciais..." 

A Constituição helênica, em vigor a partir de l 2 de janeiro de 1953, pres

creve: 

"Ninguém pode-ser privado de sua propriedade, a não ser por causa de 

utilidade pública devidamente verificada nos casos epela maneira determinados 

pela lei e sempre mediante indenização total prévia. A indenização é sempre fi

xada pelos tribunais judiciários". 

A Constituição da Irlanda, de l 2 de julho de 1937, regula, no artigo 43 e 

seus três incisos: 

"O homem, porque é um ser racional, tem um direito natural, anterior à 

kipositiva, à propriedade privada dos bens exteriores: 

1-Em conseqüência, o Estado garante que não adotará lei que tente abo

lir o direito à propriedade privada ou o direito geral de transferir sua proprieda

de, de dispor da mesma por testamento e herança. 

22 Por outro lado, o Estado reconhece que o exercício dos direitos indica

dos nas disposições do presente artigo acima citados deve ser regido em uma socie

dade civilizada pelos princípios da justiça social 



270 Vieira de Melo 

¥ Em decorrência, se os acontecimentos o exigem, o Estado pode delimi

tar por uma lei o exercício de tais direitos deforma a conciliar seu exercício com 

as exigências do bem-comum." 

A Constituição belga, de 1831, revista em 1893, 1920 e 1921 no seu art 11, 
concisa e taxativa, diz: 

"Ninguém pode ser privado de sua propriedade senão por causa de utili

dade pública, dos casos e pela forma estabelecida pela lei e por meio de uma jus

ta eprévia indenização". 

A Constituição de Portugal, de 19 de março de 1933, modificada pela últi
ma vez em 1945, em seu artigo 8a estabelece: 

"O direito de propriedade e sua transmissão". 

"A. constituição de propriedade e sua transmissão." 

A Constituição da Dinamarca, de 5 de julho de 1953, na seção 73, da par
te VIII regula: 

"O direito de propriedade será inviolável. Nenhuma pessoa pode ser leva

da a ceder sua propriedade, exceto quando exigido pelo interesse público. Isto 

pode ser feito somente como previsto pela lei e mediante integral compensação." 

Nenhuma questão da legalidade de um ato de expropriação e a soma da 

compensação pode ser traída perante as Cortes da justiça. O julgamento de 

processos relativos ao montante da compensação pode, pela lei, ser conferido a tri

bunais de justiça constituídos para cada caso". 
i 

O Sr. AJiomar Baleeiro — Todos estamos ouvindo, sem surpresa, o brilhante 
discurso que o nobre colega está fazendo. Digo sem surpresa porque todos os 
discursos de V. Exs têm sido sempre brilhantes, eruditos e eloqüentes. 

Mas estamos, com aquela velha pergunta à francesa. A quoibon? Por quê? 
V. Exâ é do PSD. Não sei bem se chamaria. Líder o Sr. Juscelino Kubitschek. 
O Senador por Goiás, de quem V. Exâ foi digno Líder e que é figura de prol — 
eu diria até de proa, porque vai à frente no PSD — aderiu a mim e ao meu que
rido colega, meu guia espiritual Monsenhor Arruda Câmara, porque S. Exâ de
clarou ontem, o que eu já tinha declarado aqui, isto é, que não há necessidade 
de desapropriação. Portanto, é inócua a discussão sobre o art 141, n2 16, desde 
quando dispomos, na minha opinião, de 400 milhões de hectares, na opinião 
do Sr. Juscelino, de 500 milhões. Eu abato as montanhas graníticas, certas zo
nas inundadas, a massa de água do País. S. Exâ vai pelo bruto, eu vou pelo líqui-
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do. Como é? V. Ex- está com o Sr. Juscelino Kubitschek ou com o Sr. João 
Goulart? 

O SR. VIEIRA D E MELO - V. Exè, se pensa que colhe um companhei
ro que não está habitado a essas labutas, errou o caminho. 

O Sr. Aliomar Baleeiro — Não poderia errar. Somos companheiros há 17 
anos. 

O SR. VIEIRA D E MELO - Tanto sou independente em relação a um, 
quanto em relação a outro. Posso aplicar ao Sr. Juscelino Kubitschek aquilo 
mesmo que disse do Sr. João Goulart se botar na balança o nosso crédito e o 
nosso débito, a balança vai pender a meu favor. Portanto, não seria a opinião, 
aliás, ainda não confirmada, apenas a vi nos jornais, do Sr. Juscelino Kubits
chek, que me iria fazer mudar uma posição doutrinária tida através do tempo, 
sobre esse problema. Se ele disse isso, eu gostaria que me dissesse, naturalmen
te com meu amigo, seu ex-líder, que afinal de contas o ajudou na caminhada 
para o seu governo, na sua posse e depois, nos dois primeiros anos, os mais 
turbulentos da sua administração, como meu amigo, vai dizer onde encontrar 
essas terras. Porque na Bahia — e aí está V. Exa que a conhece tanto quanto eu: 
de norte a sul, de leste a oeste, conhecemos tudo aquilo, varejando nas nossas 
campanhas políticas - tentei várias vezes encontrar, inclusive com o concurso 
de um delegado de terras no sul do Estado, onde há manchas admiráveis de 
terra própria para cacau, café e, sobretudo, para seringueira, uma das grandes 
riquezas em que confiamos para o futuro da nossa terra, catei alguns hectares 
para comprar do Estado da Bahia e não havia um palmo: tudo estava já reque
rido, medido e na posse de grandes latifundiários: 100 mil, 60 mil, 20 mil hecta
res. Assim encontrei lá. Pode ser que meu amigo Kubitscheck homem realmen
te formidável, cuja capacidade, arrojo e resistência admiro, vá levar-me lá para 
ver. Noutro lugar pode ser; na Bahia não as achará. Aliás, há até mais que isso, 
mas cerrado com este que não dá nem carrapicho... 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não: na Bahia ainda há 50% do território em ter
ras devolutas. Para poder ajudar V. Exâ, que me cobrava toda semana — não ha
via dinheiro que chegasse para a Secretaria da Viação... 

O SR. VIEIRA D E MELO - Era Secretário operoso. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - ... V. Ex2 tinha um plano de obras ousado, que le
vou, em grande parte, a êxito, como em matéria de eletricidade, navios, etc. As
sinei não sei quantos papagaios para comprar navios para V. Ex2... 

O SR. VIEIRA D E MELO - Para o nosso Estado. 

O Sr. Aliomar Baleeiro — Um ao fundo, mas estava segurado. Havia um dé
bito de terras devolutas que daria dois ou três bilhões. V. Ex2 sabe que a As
sembléia me criou as maiores dificuldades e sabe que havia um ilustre Deputa-
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do do Partido de V. Ex2 — Dourado, lembra-se? — que era o líder dessas coisas. 
Mas a Bahia vendeu as terras a cento e tantos cruzeiros o hectare, terras das 
melhores e há pessoas que não as ocuparam e não preencheram as condições 
legais, não pegaram no prazo, há muito tempo. Ainda assim, há muita terra que 
não está ocupada nem medida, nem requerida. E aquela que está requerida e 
medida não está paga. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Muito obrigado a V. Ex*. 

O Sr. Fernando Santana - V. Ex* me permite? 

O SR. VIEIRA D E MELO — Rápido, porque estou com o tempo escas
so, V. Exâ, uma vez, tentou dar um aparte e não tive ocasião de ouvi-lo. Mas, 
desta vez, a despeito da premência do tempo, vou ouvir, com muito prazer o 
aparte de V. Exâ. 

O Sr. Fernando Santana — Creio que a premência não é tanta, porque não 
há matéria de urgência e V. Ex- poderá ficar mais tempo na tribuna. 

O SR. VIEIRA D E MELO - Terei muito prazer de ouvi-lo mais longa
mente, se o Presidente me facilitar isso... 

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) - Não é tão fácil dispor do Regi
mento assim...(Risos). 

O Sr. Fernando Santana — Mas, em verdade, também formularia essa mes
ma questão que V. Ex* acaba de formular ao nosso antigo e ex-Presidente Jus-
celino Kubitschek: — Onde vai S. Exâ encontrar esses 800 milhões de hectares 
de terras devolutas? 

Vamos examinar rapidamente. No Nordeste, que é a área mais explosiva, 
da parte do Ceará para baixo, não temos nenhum conhecimento de terras de
volutas. Em Pernambuco, não existe nada. Em Sergipe, idem, como em Ala
goas também e, na Bahia, V. Ex2 está dando testemunho de que não temos 
nada. As últimas terras devolutas da Bahia ficavam ao longo da BR—5, que está 
em construção e não terminou ainda, mas já foram medidas e não sobra muita 
coisa. Ora, as possíveis terras que ainda poderemos, talvez, encontrar são na 
Amazônia ou Estado do Mato Grosso. Mas, inclusive, na Amazônia, aqui tam
bém um Deputado da UDN, que tem um trabalho a respeito de terras, disse 
que, no seu Estado, teve uma luta tremenda para conseguir 200 hectares, para 
iniciar a produção de uva, que os japoneses se dispuseram a plantar, porque to
das as terras já tinham dono. 

A rodovia Belém-Brasília, que foi a última feita pelo Presidente Juscelino 
Kubitschek... 

O Sr. Edilson Melo Távora — Feita ainda não foi, absolutamente. 
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O Sr. Fernando Santana — Tenho o testemunho do Deputado Pedro Braga, 
de que está em tráfego. Está implantada, construída. Pode não ter um revesti
mento especial, mas revestimento normal de cascalho ela tem e está em tráfego. 
O Deputado Pedro Braga viajou em toda a sua extensão e me deu o seu teste
munho. 

O Sr. Pedro Braga — Quero prestar meu testemunho de que a Belém-Brasí-
lia está em tráfego em melhores condições do que as ultimamente construídas 
pelo DNER. 

O Sr. Fernando Santana - A Belém-Brasília, que podia ser uma área de co
lonização, não dispõe mais de terras, porque os sabidos já tomaram todas, in
clusive com o consentimento do governador do Maranhão, por exemplo, que 
permitiu a um cidadão marcar lOOkm de cada lado da estrada a partir de Impe
ratriz, do km 12 ao 112, tendo de um lado o Araguaia e do outro o Tocantins. 

Marcou uma área maior do que a Bélgica. Ora, estas terras devolutas de 
que falou o Presidente Juscelino Kubitschek são inexistentes e aquelas citadas 
da Bahia, Sr. Aliomar Baleeiro, nenhum governo tem condições de tomar seus 
proprietários atuais, a não ser por meio de uma legislação desapropiatória. O 
resto, como diz V. Ex^, temos que tirar é por meio de uma modificação consti
tucional. 

O Sr. Último de Carvalho - O nobre orador deve prosseguir na sua magnífi
ca exposição, examinando a reforma da nossa Constituição à luz das outras 
constituições. A palavra de Juscelino Kubitscheck, nós poderemos discutir em 
outra oportunidade. Queremos que o orador continue a dar-nos esta aula de 
Direito Constitucional. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Muito obrigado a V. Ex*. 

Senhor Presidente, com a minha velha experiência desta tribuna, já vim 
para cá esperando a interpelação que, afinal, foi feita pelo ilustre conterrâneo e 
amigo Deputado Aliomar Baleeiro. Respondo apenas o seguinte. S. Exâ per
gunta com quem estou, se com Juscelino ou Goulart. Digo: nem com um, nem 
com outro. Estou com a verdade, estou com a construção jurídica, com ? tradi
ção do direito constitucional. É esta a resposta. Agora, a digressão veio a pro
pósito, para podermos, de uma vez por todas, acabar com a idéia de que se 
pode executar um processo de reforma agrária no País com a utilização de ter
ras devolutas, porque este não é o problema Constitucional — e para isso eu 
peço a atenção da Casa — mas o problema de justiça social {muito bem), de tirar a 
definição, o sentido prático daquilo que está aqui. Não foi à toa que a Consti
tuição de 46 estabeleceu que o uso da propriedade será condicionado ao bem-
estar soáaL Isto não é uma declaração enfática, isto não é uma declaração sem 
fundamento, sem efeito, sem conseqüência. Isto é uma regra, regra de Direito e 
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do mais puro Direito, que é uma conquista que todos os grandes povos do 
mundo já obtiveram. O problema não é saber se existe ou não existe terra. Este 
problema é secundário. 

Para mim, existe sim. E existe terra, mas ai daquele que vai para lá, que 
for receber terra em Mato Grosso ou no Amazonas, sem estradas, sem centro 
de consumo, sem mercado para consumo, sem comunicações, sem nada. En
tão, desgraçado dele e desgraçado do País que investir dinheiro nisto. 

Reforma agrária é de se fazer, sim, primeiro em nome do princípio de jus
tiça social. É uma condenação que está imposta àquele que detém a terra e não 
a explora. Isto não é brincadeira, de se saber se há terra ou não. O que está aqui 
é para ser executado. Então, não se tire só por dinheiro, mas se faça também a 
desapropriação por interesse sociaL Retroaja-se, regrida-se, volte-se atrás e con
fessemos que, em 1946, nós fizemos uma mentira, uma mistificação, colocando 
na Constituição um princípio sem exeqüibilidade, porque, Sr. Presidente, den
tro disto aqui é que está a interpretação do problema, não é saber se existem 
50, nem 60, nem 80, mil ou milhões de hectares de terra. O problema é saber 
que o indivíduo, pela Constituição, não pode ter em seu poder uma terra que 
ele não tem condições de explorar, não tem capacidade. É um princípio de jus
tiça sociaL (Pausa.) 

E portanto, dentro disto, Sr. Presidente, ou nós estamos traindo a Consti
tuição de 1946 ou então não queremos realmente nada, como dizia ontem. 

O Sr. Wilson Rori^-V. Ex* permite um aparte? 

O SR. VIERA DE MELO - Com muito prazer. 

O Sr. Wilson Rori% — Todos nós concordamos com o princípio defendido 
por V. Ex5 de que a desapropriação por interesse social deve ser feita. Com o 
que a Casa toda não concorda, e talvez V. Ex? mesmo não concorde, é que V. Ex2 

esteja falando em nome de uma maioria que não existe (não apoiado), porque a 
maioria desta Casa não aceita a desapropriação. Já demonstrou que não aceita, 
quando da votação da emenda do Partido Trabalhista Brasileiro. 

O Sr. Doutel de Andrade — Essa já morreu. É outra coisa. 

O Sr. Wilson Rori^ - Permita V. Exa. Aí está. V. Exâ fala em nome do Lí
der da Maioria. A Maioria desta Casa já demonstrou que não aceita a emenda 
aqui apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Vamos falar claro. V. Exa 

citou todas as Constituições das Américas... 

O SR VIEIRA DE MELO - E da Europa. 

O Sr. Wilson Rori^-... e foi até à Europa. E em nenhuma delas encontrou 
princípio diferente daquele defendido pela Constituição brasileira. Nobre De
putado, todas elas falam em prévia indenização. 
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O SR. VIEIRA DE MELO - Não em dinheiro. 

O Sr. Wilson Rori%— Indenização prévia ou justa, ou prévia e justa. 

O SR. VIEIRA MELO - Quando se fala em prévia e justa indenização, 
pensa-se que é o mesmo que se falar em dinheiro. Não é, não. Indenização é 
preço. 

O Sr. Wilson Rori^- Qual o índice do preço? Não é dinheiro? 

O SR. VIEIRA D E MELO - V. Exa está avançando mais. V. Ex* disse 
que em parte alguma encontrei princípio diferente do nosso. 

O Sr. Wilson Rori%- Exato. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Em toda parte encontrei diferente do nos
so, mas vou esclarecer qual o engano. É que, quando a Constituição fala em 
prévia ou justa indenização do móvel expropriado, tem-se logo a idéia de que é 
dinheiro, é o vil metaL Mas não é, não. Indenização é preço, e preço justo e 
prévio, tanto pode ser pago em dinheiro como em outra coisa. (Muito bem.) 
Hoje em dia, note bem a Câmara, é exceção nas relações patrimoniais entre 
particulares pagamento em dinheiro. O indivíduo vende um apartamento — 
porque desapropriar é venda forçada, é questão de preço — recebe uma parte 
em dinheiro, como é normal, hoje, vulgar, comum. Ninguém paga só em di
nheiro. O indivíduo recebe parte em dinheiro e recebe títulos vendveis em seis 
meses, dez meses, cinco anos, dez anos. 

O Sr. Wilson Rori^- Um pequeno esclarecimento... 

O SR. VIEIRA D E MELO - Permita-me, antes, concluir. Então, não se 
confunda prévia indenização da propriedade com prévia indenização em di
nheiro. 

O Sr. Wilson Rori% — Aí está a falsidade da tese que se defende. Toda vez 
que no Brasil atual se vende alguma coisa a crédito, o imóvel ou o imóvel obje
to da venda é a garantia da operação. Veja a Caixa Econômica. O Deputado 
compra um carro. Dá promissórias, assina contrato de reserva de domínio, 
como em tudo o que se compra no Brasil. Pergunto a V. Ex-, qual é a garantia 
que o Governo dá? 

O SR. VIEIRA DE MELO - O Tesouro do País... 

O Sr. Wilson Rori% — Nobre Deputado, garantia de Governo não está va
lendo nada. (Voags: Oh!) 

O SR. VIEIRA D E MELO - O debate está sendo tumultuado sem pro
veito, porque a forma de colocar-se este problema tem sido tão má, que eu dis
se de início: hoje não quero andar senão esudbado, lastreado, montado no que 
há de mais positivo e incontroverso no particular. 
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O Sr. Fernando Santana — Nenhum dos cinco atos constitucionais anterio
res a 1946 falava em dinheiro. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Entretanto, a propriedade era garantida. 
Não consta que houvesse comunismo que tomasse conta de tudo. Mas, no mo
mento... (Apartes paralelos.) 

O SR PRESIDENTE (Ranieri Matgili) - Atenção! Peço aos Srs. Deputa
dos só apartearem ao microfone, com o consentimento do orador. A Presidên
cia solicita a colaboração do plenário, a fim de que o orador possa fazer sua ex
posição da tribuna e não seja, a todo momento, interrompido fora do microfo
ne. Peço aos Srs. Deputados aguardarem os estilos parlamentares. 

O SR VIEIRA DE MELO - Sr. Presidente, para ordenar o debate, eu 
pretendia proeseguir, ainda mesmo privando-me um pouco de ouvir os apartes. 
Mas, há muito tempo, o nobre Líder Almino Afonso aguarda a oportunidade 
de cooperar no assunto e darei o aparte a S. Exa com muito prazer. Posterior
mente, porém, pretendo conseguir mais ordem no debate. Espero a colabora
ção de V. Ex* para colocarmos o problema nos devidos termos, porque esta
mos no terreno das mistificações, do embuste, como se pagamento em dinhei
ro fosse garantia da existência de propriedade no Brasil. 

O Sr. Almino Afonso - Nobre Deputado, a Casa, hoje, foi enriquecida com 
o discurso de V. Exa. 

O SR VIEIRA DE MELO - Obrigado. 
O Sr. Almino Afonso - ... e nós que temos tido uma participação direta no 

debate, no estudo, na defesa da reforma agrária, temos, assim, enorme alegria 
em ver V. Ex2 entre os generais desta campanha, pela sua combatividade, a 
Casa ganha em V. Exa, na militância da tribuna, um grande general e eu quero 
saudar a sua presença, na esperança de que, em breve, possa a sensibilidade 
desta Casa compreender aquilo que o povo lá fora já compreendeu. (Palmas). -
Não quero crer que o Senador Juscelino Kubitschek de Oliveira haja feito a de
claração que a imprensa registra. 

O Sr. Último Carvalho - Eu vi (Riso.) 
O Sr. Almino Afonso — Não quero crer, porque S. Exâ, com deveres de ex-

Chefe de Estado e de candidato à Presidência da República, não pode ignorar a 
realidade brasileira, não tem o direito de ignorar a realidade brasileira. Faz dias 
— e imaginava que a Casa acompanhasse pela leitura dos jornais — a SUPRA pu
blicava, oficialmente, dados recentes em que demonstrava que as terras devolu-
tas no País se concentram apenas no Maranhão e no Mato Grosso e que se tor
nam absolutamente escassas ou inexistentes nos demais Estados da Federação. 
E mesmo no Maranhão... 

O Sr. Último de Carvalho - E o Amazonas? 
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O Sr. A/mino Afonso —... excetuando os dados do Amazonas que, realmen
te, a SUPRA não havia concluído. Todavia, no Maranhão estão as chamadas 
terras dos índios que, por lei, estão reservadas a finalidades específicas. Em 
Mato Grosso estão ocupadas em colônia. No restante do Pais não há. Mas 
V. Ex- disse com absoluta lucidez, que o problema, aqui, não é de saber qual 
cidade de área, de terras devolutas nós temos. Não se trata de medidas de 
colonização, mas de reforma agrária, que pressupõe modificação estrutural. 
E se não temos a coragem de discutir a modificação estrutural, estamos pe
netrando no vazio e superfície. Se esta Casa não tem sensibilidade para 
compreender que este é o debate a que é chamada neste instante, não tarda
rá o momento em que, a despeito dos poderes que temos e que não temos 
usado, o povo chamará a si o poder inerente a si próprio e realizará pelas 
próprias mãos o que não quisemos fazer. Este o dado real. Está em tempo 
de esta Casa descobrir isto, e não ficar aqui discutindo esta ou aquela fór
mula jurídica de indenização, se deverá ser em dinheiro ou não, ou discutir 
este ou outro problema quanto a seus privilégios. Porque, quando aqui se 
grita que não se tem confiança no Presidente da República, isso é mistifica
ção, pois não será este ou aquele Governo que neste instante se defende. E 
o privilégio dos latifundiários, das oligarquias, das estruturações superiores. 
Isto o que V. Exr condena, como condenamos nós. Trata-se do interesse na
cional na evolução pacífica do povo brasileiro. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Muito obrigado a V. Ex*. 

Como vêem, procurei estabelecer a distinção clara entre os dois tipos de 
desapropriação: a desapropriação por utilidade pública, aquela em que o direito 
de propriedade falece em razão de uma iniciativa de interesse coletivo, de uma 
iniciativa de progresso, e a outra desapropriação que, esta sim, tem caráter pu
nitivo, aquela decorrente do princípio de justiça social em virtude do qual nin
guém pode deter ou usar contrariamente ao bem-estar social uma determinada 
área de terra. Desta é que se cuida. Por isso é que neste debate não se chegou 
ainda a termo. Afirma-se que o Sr. Kubitschek tem tantos mil hectares de terra 
em determinada parte do BrasiL Isto não afeta. Poderia ter. Mas isso não des
truiria a obrigação de executar o Congresso o princípio de justiça social estabe
lecido no art 147. Lá está dito, com todas as letras, que uso da propriedade será 
condicionado — veja bem a Câmara — ao bem-estar social Há apenas uma tare
fa, a de verificar-se, como dizem os nossos tratadistas, se há ou não uso contrá
rio ao interesse sociaL 

Foi por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que, quando reclamei da 
Presidência do meu Partido e de sua liderança, a tarefa de organização de um 
projeto de reforma constitucional, me acudiu logo que não poderia haver moti-
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vo de maior tranqüilidade para o País do que o controle judicial estar estabele
cido no processo de desapropriação por utilidade pública, o Judiciário examina 
apenas o problema de preço. 

A parte não cabe litigar sobre se a estrada deveria estar aqui ou se a aveni
da deveria passar por este ou por aquele lado. O interesse rústico prevalece, o 
indivíduo perde a sua propriedade. O judiciário não examina se é ou não caso 
de utilidade pública; ele examina o preço e as condições de pagamento da inde
nização. O outro, não. Trata-se de uma ação, em nome de um princípio da jus
tiça social que não queremos discussão, já está expressamente consagrado na 
Constituição. Então, neste caso, desejamos que o controle judicial vá mais 
além, não apenas examinando o preço, mas se há ou não uso contrário ao inte
resse social. 

Sendo rssim, pergunto: por que razão temos confiança em nossa vida, 
nas nossas liberdades, no caso, direito de reunião, em outros direitos muito 
mais sérios do que o de propriedade? Porque sabemos que, na hora em que 
esse direito for esbulhado, temos o recurso ao Judiciário para reestabelecê-
lo; na hora em que formos preso, é ao Judiciário que recorremos para recu
perar nossa liberdade. Então, se não confiamos no controle da justiça, seja 
ela justiça especializada, seja justiça comum — não entrarei agora em detalhes 
no exame da matéria, porque o Sr. Presidente chama minha atenção para o 
meu tempo e S. Ex-. já foi muito tolerante — seja numa, seja noutra, temos o 
nosso direito de propriedade defendido pela justiça, com a proteção judicial 
adequada. Por que se temer, senão em nome de outros privilégios? Não en
tendo, Sr. Presidente, como a Casa ainda não se apercebeu de que o que 
queremos é executar uma regra que já está dentro, que apenas foi tolhida 
como uma estrada larga que se abrisse para o futuro do País, uma estrada 
larga para o nosso progresso e, mais adiante, se houvesse construído uma 
muralha intransponível para não permitir que essa estrada prosseguisse. O 
que queremos é retirar essa muralha que foi imposta ao nosso caminho, aber
to pelos constituintes de 1946. 

Senhor Presidente, no dia em que esta Casa - e acredito que faltem pou
cos dias - entender e se compenetrar de que o que está em jogo é a aplicação 
de um princípio de justiça social, contra o qual não acredito que alguém se le
vante, senão em nome de interesses próprios; quando ela entender que deve
mos dar aplicação àquilo que está na Constituição, então, acredito que muito 
breve uma emenda constitucional simples, correta, mas estabelecendo esse sis
tema de controle, será votada tranqüilamente pela Câmara, porque, se ela tolher 
uma emenda dessa, então, onde está a garantia de liberdade de cada cidadão do 
País, se é no Judiciário que ele encontra essa garantia de sua liberdade? Onde 
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estariam todos esses direitos se não encontrasse na cúpula do Judiciário a ne
cessária garantia? Não, Sr. Presidente, acredito ainda no bom— senso, eu acredi
to ainda na razão, eu acredito ainda no poder de concepção, sobretudo de ima
ginação da Câmara que, por dever e por espírito político, tem que ter ouvidos e 
olhos para ouvir e ver o que vem por aí e não acredito em tolices, porque, afi
nal de contas, nós estamos aqui é sob as melhores esperanças de um povo afli
to, que não quer de nós medidas paliativas, momentâneas, mas quer realmente 
uma explicação séria, uma reformulação séria e grave de nossos problemas. 

Senhor Presidente, desço, portanto, da tribuna, sem ter podido examinar 
todos os aspectos do problema. 

Envio à Taquigrafia, para não cansar a Casa, extratos de Constituições eu
ropéias, fontes de inspiração de nosso Direito. Todas elas já avançam distâncias 
enormes sobre as mais avançadas das Américas do Sul, Central e Norte. E 
creio que no exame desses elementos, sobretudo desse conceito, a Câmara vai 
encontrar motivos, estímulo para poder sair dessa dificuldade e, se fosse possí
vel não encerrar melancolicamente, porque vai se encerrar esta sessão legislati
va, partindo daqui para dia e noite, trabalharmos e darmos ao País pelo menos 
uma reforma. E não sairmos daqui de mãos vazias. (Palmas.) O que eu disse 
ontem não é senão a expressão mais nítida de confiança do homem no País. 

Vamos dar irácio à nossa tarefa, vamos trabalhar, vamos reformar. (Muito 
bem; muito bem! Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado) 





Padre Godinho 

• Presta homenagem póstuma a John 

Kennedy. (26-11-63) 

1920-1992 

O SR. PADRE GODINHO - Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Foi como se uma luz se tivesse apagado, de repente, no mundo. Tenebrae 
factae sunt. 

Foi como se uma noite de angústia e de soturnos íncubos tivesse baixado, 
repentinamente, sobre a face da Terra. Tenebrae factae sunt. 

Foi como se um pesadelo e uma delirante alucinação tivesse, inesperada
mente, dilacerado nas suas garras de loucura o coração de milhões de homens. 
Tenebrae factae sunt. 

Eram aquelas horas mansas e preguiçosas, quando a tarde escorre, pláci
da, para os braços do crepúsculo, velho e cansado porteiro da noite, mas aquele 
dia, a noite se antecipou. Ia descer primeiro sobre os corações, depois, sobre o 
mundo. 

Na hora sexta, Tenebrae factae sunt. A noite com o seu mistério, a noite com 
os seus fantasmas, a noite com o seu pavor, a noite com a sua mentira, a noite 
com as suas armadilhas sagazes e as suas emboscadas traiçoeiras, a noite com 
os seus laços bem urdidos e os seus venenos sutis, com os seus gritos solitários 
e os seus uivos lanciantes, a noite que gela o coração e acoberta o crime, a noite 
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que atrai vítima desprevenida e empresta à morte o seu regaço de Sombra para 
a solerte tocaia — aquele dia, a noite chegou inesperada, trazendo no seu bojo a 
gargalhada sinistra que, num átimo — num átimo quase eterno, num átimo que 
fixou o tempo e estancou o fluxo da história - ecoou pelos quatro cantos do 
mundo, como que desafiando a mais tenaz capacidade de crer, zombando da 
mais desesperada esperança e deixando escorrer a baba envenenada do ódio 
inimaginável, do ódio que se julgara proscrito, para sempre, da conveniência 
humana. 

Com os olhos vendados pela súbita escuridão e velados pelas primeiras 
lágrimas que nenhuma força humana consegue reter, homens e mulheres de to
das as raças e de todas as crenças tentaram agarrar-se a alguma coisa que lhes 
permitisse não crer, que desmentisse as palavras sinistras que, àquela hora, já se 
atropelavam nas asas das ondas velozes por sobre montanhas e mares, cidades 
e vales, até a última fronteira do mundo. Mas, ai de nós, a verdade temida, a 
verdade terrível, a verdade jamais pressentida, era, desgraçadamente, a verdade 
verdadeira. 

A milhares de quilômetros, numa cidade embandeirada em festa, entre 
flores e aclamações, entre os gritos dos peões na pradaria sem fim, ao cheiro 
acre do petróleo brotando aos borbotões do solo esturricado, alguém fechara a 
derradeira porta à compreensão e à fraternidade, e uma janela se abrira ao ódio 
assassino, covarde e desvairado. 

Sobre ela a morte se desbruçara paciente e tranqüila, fria e calculada. 
Como quem sabe que a presa não lhe fugirá. Como quem não tem pressa, por
que conhece a sua hora. Como o caçador previdente a quem o instinto não en
gana e sabe que a flecha da sua àljava é ligeira, e certeiro seu olho experimenta
do. Como o encenador que prepara a tragédia para que o herói caia, entre o céu 
e a terra, ao som das tubas gloriosas, ao rufar de místicos tambores, ante o es
panto da multidão colhida de surpresa e as vozes do coro que justifica, soturno, 
a catástrofe. 

Foi assim que alguns estampidos ecoaram na hora do triunfo, no instante 
do mais belo sorriso, quando a árvore jovem era mais forte do que nunca, 
quando deitava sólidas raízes no chão de um mundo áspero e agressivo, quan
do os primeiros frutos da luta tenaz e da teimosa esperança apenas amadure
ciam para a fartura dos vazios celeiros e para as expectativas das alegres colhei
tas. Estampidos naquela hora de glória, espocando no céu claro do outono, se
riam sempre os rojões da alegria, soltados pelas mãos escuras de algum negro 
agradecido, nunca o rumor das balas assassinas partidas da janela do ódio, das 
mãos de um jovem cevado no ódio e educado para o ódio; que, não podendo 
renegar a sua pátria, como desejou, conheceu o plano sinistro de privá-la de 
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quem dedicara a vida a restituir ao mundo, no plano temporal, o amor banido e 
a fraternidade perdida. 

Lá em cima, uma janela se esvaziava, uma sombra se prendia na multidão, 
um rosto e uma mão chamuscados eram apenas duas manchas de pólvora 
numa página virada da história dos homens. Lá embaixo, uma fronte jovem se 
curvava para sempre repousada sobre os joelhos da esposa jovem bela, com 
uma grinalda vermelha a envolver-lhe os densos e revoltos cabelos negros. A 
grinalda da sua vitória, a coroa da sua luta, a paga de sua esperança, o prêmio 
da sua vida. 

"Só o que ocorre no estádio recebe o prêmio," disse alguém que entendia 
disso - Paulo Apóstolo. Lá em cima, a mensarda vazia, uma arma escondida 
entre livros, restos de uma refeição feita com sossego e sem temores de olhos 
indiscretos. 

Lá embaixo, um mundo vazio, um corpo exânime e os restos de uma vida 
que não temeu os olhos dos homens, nem a ira dos insensatos, nem os esgares 
do ódio cego e fratricida. Lá em cima e lá embaixo, dois jovens, dois mundos — 
o mundo do desespero, que o ódio engendra e constrói e o mundo da esperan
ça, que só o amor é capaz de plasmar com os pobres materiais que a condição 
humana oferece, uma visão que ultrapassa o tempo e tira a sua forca dos valo
res eternos. Uma janela se fechou para o mundo; uma porta se abriu para a 
eternidade. Uma rua de Dallas, manchada de sangue quente como o perdão 
rubro com as flores do martírio, é a nova fronteira entre o amor que redime 
e o ódio que esteriliza a mata, entre a liberdade que é capaz de dar a vida 
para que outros a tenham e a opressão que a estanca nas mais recônditas fon
tes do espírito, antes mesmo-de destruí-la na pobre e frágil argila do corpo hu
mano. 

Foi dessa rua que ficará, quem sabe como um marco redentor na história 
do século trágico, que partiu para o mundo a terrível notícia. John Fitzgerald 
Kennedy, o jovem; John Fitzgerald Kennedy o herói de guerra; John Fitzge-
raldi Kennedy, o cidadão do mundo; John Fitzgerald Kennedy, o paciente 
artesão da paz entre os homens; John Fitzgerald Kennedy, o marinheiro dos 
celestes oceanos; John Fitzgerald Kennedy, que reintegrou na casa grande 
de seu povo os irmãos enjeitados da raça escura como a noite; John Fitzge
rald Kennedy, o menino grande que tinha nas mãos as sortes da humanida
de; John Fitzgerald Kennedy, que acreditava e, por isso, amou e, por isso, 
esperava; John Fitzgerald Kennedy, o 3ÍJ2 Presidente dos Estados Unidos da 
América; John Fitzgerald Kennedy, o pai de dois pequenos anjos que lhe ilumi
navam os poucos instantes em que lhe era dado dedicar-se a si e aos seus; John 
Fitzgerald Kennedy já não existe. 



284 Padre Goãnho 

Oh! A fragilidade dos homens, a vacuidade do poder, a inanidade da glória! 

Uns poucos centímetros de metal, o ódio longamente semeado e trans
formado em sistema de vida bastam para que uma existência se interrompa e 
sejam sacudidos os alicerces da História. 

Mas o jovem caído em plena caminhada, o soldado prostrado em pleno 
fragor da áspera batalha, o menino irlandês predestinado para ter nas mãos as 
sortes do mundo no século dos deslumbramentos da ciência e da técnica, sabia 
de cor as palavras que, ontem, ressoaram sob as abóbadas da Catedral de São 
Mateus: vida mutatur, non tollitur. A morte não é um fim, é apenas uma mudança; 
não é um termo, é apenas uma transfiguração dos mártires caídos sob o fio da 
espada, pregados à cruz infamante, assados nas grelhas ardentes, ou triturados 
pelos dentes das feras. Diz a Liturgia antiga; Visi sunt eculis insipientium mori; illi 
sustem sunt in pace. Aos olhos dos isensatos parecem ter morrido; eles, porém, 
estão em paz. Seu sangue tinha fecundidade de vida, era semente semeada por 
mãos inesperadas. 

Ele está em paz — o menino grande que o mundo amava e cuja partida 
chorará por longo tempo. Partiu cedo, mas redimiu o seu tempo. Viveu em ple
nitude essa ópera vida. Dele se conhecem gestos de grandeza e de heroísmo. 
Não se conhece uma só gestão de mediocridade. 

Na Universidade, onde forjou seu espírito e o enriqueceu de idéias; na 
Marinha, onde lutou pela liberdade; no Parlamento, onde se inaugurou na vida 
pública e onde se credenciou para a magistratura mais alta; na Presidência, onde 
recebeu um legado que parecia ímpar aos seus jovens anos, John Kennedy foi 
sempre o primeiro na luta, na tenacidade do risco, e o último no repouso sobre 
os êxitos colhidos. 

Nascido num berço de ouro, viu o irmão mais velho, piloto voluntário da 
Força Aérea, desaparecer nos céus com as dez toneladas do explosivo de seu 
avião. Ele mesmo, voluntário da Marinha foi, pouco depois, guindado à posi
ção de comandante de seu pequeno barco, que um destróier inimigo poria a pi
que ao largo das Ilhas Salomão. Não abandonou um só de seus homens, na
dando ferido uma noite inteira, e conduzindo-os a salvo. Carregou para "sempre 
as marcas da ferida que o colocou, pela primeira vez, face a face com a morte. 
Mais tarde, já senador pelo seu estado nataL a enfermidade recrudesceu, o rapa-
gão forte teve de recorrer a muletas para caminhar. Mas a doença não o abateu. 
"Prefiro morrer — disse aos médicos que lhe comunicavam as poucas esperan
ças de êxito para a operação a que devia se submeter, prefiro morre a ter de ca
minhar de muletas". As muletas não eram o seu forte. Não nascera para elas, 
nem elas existiam para ele. A longa convalescença levou-o ao estudo da vida 
dos grandes homens de seu país e daí nasceu um livro que não faltou sequer a 
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láurea de um famoso prêmio literário e o que a que não faltará - espero — o ca
pítulo derradeiro que retrate para as gerações o "perfil de coragem" do seu pró
prio autor. 

Para o moço de espinha ferida não era fácil carregar sobre os ombros o 
peso do mundo. Mas, por que, na história destes anos de Kennedy na Presidên
cia do seu País e o luto universal que toldou as esperanças da humanidade na 
sexta-feira trágica, é o melhor atestado de que na guerra, ou na doença, na luta 
do Parlamento e na cadeira de Lincoln e de Roosevelt, John Kennedy não pro
vou jamais o gosto da mediocridade? Venceu o preconceito da religião, venceu 
o preconceito da raça, venceu o preconceito da moddade. 

"Hoje, o mundo é muito diferente. Porque o homem retém em suas 
mãos mortais o poder de abolir toda forma de vida humana". Quem disse isso 
foi um jovem de 43 anos, no seu discurso de posse na Presidência da Repúbli
ca. "Raras vezes a beleza da forma, num discurso de circunstância, foi tão des
pida de ornamentos para servir a verdades tão puras que parecem nascidas para 
o mármore das mais nobres inscrições". (Cados Lacerda, prefácio à Estratégia 
da Paz, de John F. Kennedy, Difusão Pan-Americana do Livro, 1961.) 

Era a nova geração que tomava nas mãos a direção de um mundo que de
sembocava na era atômica e no ciclo das conquistas espaciais. Sem ter posto 
em ordem ainda o quintal de suas casas. "Que deste momento e deste lugar 
chegue aos amigos e aos inimigos a notícia de que a tocha foi passada a uma 
nova geração de norte-americanos, nascidos neste século, temperados pela 
guerra, disciplinados por uma paz fria e amarga, orgulhosos de nossa antiga he
rança e não dispostos a testemunhar a lenta destruição dos direitos humanos 
com que esta nação esteve sempre comprometida e com os quais estamos hoje 
comprometidos". 

"Que saiba toda a nação, quer nos queira bem ou nos deseje o mal, que 
pagaremos qualquer preço, suportaremos qualquer encargo, suportaremos 
qualquer dificuldade, apoiaremos qualquer amigo e nos oporemos a qualquer 
inimigo, a fim de assegurar a sobrevivência e o êxito da liberdade." 

O preço mais alto, o preço que não tem preço, foi pago, sexta-feira, em 
Dallas, no Texas, por si e pelo mundo. 

"Aos que vivem em choças e aldeias, em metade do globo, lutando por 
romper as cadeias da miséria, prometemos nossos melhores esforços, para aju
dá-los a se ajudarem durante o tempo que for necessário, não porque os comu
nistas o estão fazendo, não porque queremos os seus votos, mas porque é jus
to. Se a sociedade livre não puder ajudar os mitos que são pobres, não poderá 
jamais salvar os poucos que são vivos." 
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"As repúblicas irmãs ao sul de nossas fronteiras fazemos uma promessa 
especial — de transformar nossas boas palavras em atos bons numa nova aliança 
para o progresso; de ajudar os homens e governos livres a se libertarem das ca
deias da miséria. Entretanto, esta pacífica revolução da esperança não se pode 
tornar uma presa de potências hostis. Que saibam todos os nossos vizinhos 
que nos uniremos a eles na oposição à agressão e à subversão, em qualquer par
te das Américas. E que saiba toda outra potência que este hemisfério pretende 
continuar dono de sua própria casa." 

"Chamamo-nos para invocar as maravilhas da ciência, em vez de seus ter
rores. Exploremos juntos as estrelas, conquistemos os desertos, erradiquemos 
as enfermidades, toquemos as profundezas do oceano e estimulemos as artes e 
o comércio. Unamo-nos para escutar em todos os recantos da Terra o mandato de 
Isaías: T>esfazei os pesados fardos da opressão e deixai livres os oprimidos'." 

E, quase numa estranha profecia: "Em vossas mãos, meus concidadãos, 
mais do que nas minhas, estará o êxito ou o fracasso da nossa senda. Desde 
que este País foi fundado, cada geração foi chamada a dar testemunho de sua 
lealdade nacional. Os túmulos de jovens norte-americanos que atenderam a 
este chamamento pontilham o globo". 

A partir de ontem, o seu túmulo, entre os heróis de Arlington, diz que ele 
não se enganara. 

"Concidadãos do mundo: não pergunteis o que os Estados Unidos podem 
fazer por vós e, sim, o que podeis fazer, juntos, pela liberdade do homem." 

"Com uma consciência tranqüila como única recompensa e a História 
como juiz final de nossos atos, marchemos avante para guiar a terra que amamos, 
implorando a bênção e a ajuda de Deus, porém sabendo que, aqui na Terra, o 
trabalho de Deus deve ser, na realidade, o nosso próprio trabalho." 

Esse discurso inaugural, de que acabo de ler trechos colhidos aqui e ali, 
vale como um testamento, a que deverão ser juntadas, como codicilo, as pala
vras derradeiras, que deviam ter sido pronunciadas em Dallas: 

"Nós, neste país, nesta geração, somos, por destino, mais do que por es
colha, as sentinelas das muralhas da liberdade mundial" 

Porque, como foi escrito há muito tempo, "a não ser que o Senhor monte 
guarda à cidade, em vão vigiarão sentinelas". 

Quando a Câmara presta, reverente, o tributo da sua dor pela perda que o 
mundo acaba de sofrer, não é certamente a hora para recolher os admiráveis 
pensamentos desse jovem que pôs, corajosamente, as idéias a serviço da ação, 
num mundo em que pseudo-ideologias estão apenas a serviço da subversão. 
Seus discursos e pronunciamentos ficarão, como os de Lincoln, como os de 
Jefferson, como os de Churchill, como os de Rui, transformados num roteiro 
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de liberdade válidos para todos os tempos e para todas as gentes. Sobre eles se 
curvarão os responsáveis pelas sortes do mundo. Sobre eles se debruçará a ju
ventude que foi feita para o amor, para as nobres difíceis e ousadas empresas, 
como as que ele ousou, amou e levou a cabo, e não para o ódio homicida e 
para as inúteis carnificinas. 

Fique assinalado, nesta hora, o nosso pesar mais sentido. Seja manifestada 
a nossa amargura mais profunda. Que Deus o tenha em paz e nos alimente do 
seu exemplo, para que não caiamos na tentação de descrer de qualquer esforço 
e para que não vejamos triunfante sobre seu túmulo a brutalidade da opressão, 
contra cujo domínio ele imolou, mais que a liberdade, uma vida que já era um 
patrimônio dos homens livres. 

Aos olhos dos isensatos, parece ter morrido. Ele, porém, está em paz. 

Suas crianças não o tiveram ontem, não o terão amanhã, não o terão nun
ca mais, para ajudá-las a apagar as pequeninas velas do pequeno bolo dourado 
da vida. 

Foram vê-lo sob a cúpula do Capitólio, a fronte cercada de uma estranha 
grinalda vermelha. As crianças, menos do que ninguém, entendem a morte. Es
tão próximas demais das eternas fontes da vida. Devem ter pensado numa cu
riosa festa em que havia soldados e bandeiras e multidões que soluçavam, quase 
sem fazer ruído, o "Daddy, the President", imóvel, na glória de seu poder. Que 
importa, se tanta gente chorava? As crianças entendem o choro; é companheiro 
constante. E a voz antiga da dor que, por sua vez, é a teimosa mensageira da 
morte. 

Mas, se elas soubessem alguma coisa das Sagradas Escrituras teriam dito 
ao mundo, do alto do Capitólio, com a voz que Deus empresta aos inocentes: 
"Aos olhos dos insensatos, parece ter morrido; ele, porém, está em paz". 

Ele está em paz, sua vida recomeça. Sua voz não se apagará, não envelhe
cerá, não perderá o timbre argentino e o nobre sotaque da velha cidade natal. 
D o asfalto, manchado de sangue, em Dallas, no Texas, ele partiu para a Histó
ria, como os jovens heróis que, um dia, Homero cantou em ritmos imorredou-
ros. Às margens do Potomac, à sombra das cerejeiras em flor, üm novo símbo
lo para a humanidade vai sentar-se ao lado do Lincoln, repetindo as mesmas 
palavras, que o amor de Cristo ensinou aos homens, e que continuam, pelos sé
culos, inspiradoras de todos os sacrifícios, até mesmo o da própria vida. 

Enquanto houver homens como eles, a liberdade não perecerá sobre a 
face da terra, pois ela não pede apenas líderes, exige também os mártires. 

Mas, antes que a glória dos mármores olímpicos, como na Grécia Antiga, 
imobilize nas formas hieráticas dos deuses e dos heróis, prefiro, já que está tão 
próximo o Natal, vê-lo, ao nosso menino, caído nas calçadas de Dallas, sozinho 
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e exânime, como o mais pobre menino do mundo. É rico e não terá nenhum 
presente este ano. É poderoso e não há alguém que consiga o reanimar. Deu-se 
de presente a si mesmo. Emprestou-nos a sua força para sustentar-nos na luta 
que não tem quartel. Lá se foi o nosso menino com a cabeça aureolada por 
uma linda grinalda vermelha. Como um pássaro ferido, de asas partidas. Como 
naquela noite de pavor do Pacífico. Só que agora não haverá mais terra firme. 
Ele se foi para sempre. Sem, sequer, dizer-nos adeus. Foi remando pelo oceano 
das águas eternas, onde a liberdade se funde no amor que não tem fim. Mas 
partiu contente consigo mesmo. É o que serve. Nós o choramos, como se to
dos fôssemos um pouco seus irmãos. Deus o guarde por nós, que não o soube
mos guardar. Ele está em paz. 

Senhor Presidente, Senhores Deputados, esta é a homenagem de respeito 
e de saudade que a minoria, nesta Casa, presta, pelas minhas pobres palavras, à 
memória de John Fitzgerald Kennedy, 35a Presidente dos Estados Unidos da 
América, desaparecido, tragicamente, para a dor dos que o amaram e para a es
perança dos que confiaram às suas mãos jovens as sortes da sua paz e o destino 
da sua liberdade. (Muito bem! Muito bem! Valmas prolongadas. O orador é vivamente 

cumprimentado.) 



Francisco Julião 

• Responsabiliza a ausência de uma 

reforma agrária pela inquietação reinan

te no Vais. (31-3-64) 

1915 

O SR. FRANCISCO JULIÃO - Sr. Presidente, Srs. Deputados hoje, a 
questão agrária é, sem dúvida, o fator de toda essa inquietação. No fundamen
tal o que se discute no Brasil é a necessidade de se passar de um regime que desco
nhecia a existência desses 40 milhões de servos para um regime em que esses 40 
milhões de servos participem da vida, dêem a sua opinião a um grupo minoritá
rio que não quer que isto aconteça. Mas isso acontecerá, isso sucederá, porque 
é uma contingência histórica. E uma necessidade imperiosa e ninguém vai po
der deter a marcha dos humildes, nessa luta pela sua própria sobrevivência. 

Que falem os acadêmicos. Que se digam aqui palavras buriladas, mas que ninguém 

desconheça que lá fora o povo ulula, o povo clama, o povo desperta, o povo se politiza e à 

media que ele desperta, ulula e se politiza, vai desconhecendo a existência de um Con

gresso que tem estado alheio às soluções mais profundas exigidas pelo povo. 

Nós outros, que temos estado em contato com essas camadas mais esma
gadas do povo brasileiro, nas poucas vezes que aqui chegamos não compreen
demos mais a linguagem deste Congresso, não mais sentimos este Congresso. 
Ainda que muitas vozes autênticas ocupem esta tribuna sua ressonância fica 
neste plenário, porque não há imprensa, não há rádio, não há nada que transmi-
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ta a voz daqueles que aqui estão clamando em favor desses desgraçados dizen
do que a Nação brasileira tem necessidade urgente de passar por transformações 
profundas. Compreendi isso desde muito cedo e, porque sabia que era uma 
dessas vozes que não teria jamais a oportunidade de, falando nesta Câmara, neste 
plenário, ser escutado pelo Brasil Porque sabia disso, preferi o diálogo direto 
com as massas oprimidas, com essas massas que não dão voto porque são anal
fabetas, que não dão dinheiro porque são miseráveis, mas que agora estão in
quietando aqueles que têm o dinheiro, aqueles que são os guardiães da fortuna 
- aqueles que não querem nenhuma transformação, mas sim, o statu quo, a per
manência de um estado que é injusto, que é cruel, que não tem mais absoluta
mente razão de ser na altura deste século. Senhor Presidente, tenho estado au
sente desta Câmara, mas tenho estado presente ao povo, aquele povo que eu 
me propus defender. Quando senti desde muito jovem o seu clamor, vi os seus 
farrapos compreendi a necessidade de fazer algo por aquela gente que devia ter 
encontrado da parte do orador, que me antecedeu, um vigário de Cristo, maior 
preocupação. Causa-me espanto ouvir de um homem, de um sacerdote, uma 
linguagem que não aquela que ele tinha o dever de transmitir a esta Casa, por
que não é a linguagem dos humildes, mas a linguagem de quem se sente farto, 
de quem está satisfeito, de quem não tem contas a prestar. Ali não falou abso
lutamente um sacerdote, ali falou um Deputado que está comprometido com a 
estrutura arcaica {muito bemX), uma estrutura que derrubaremos de qualquer for
ma porque a vontade do povo prevalecerá, com o Congresso ou sem o Con
gresso, pois o povo, afinal de contas, é quem tem de dirigir o destino deste 
País. 

Mas eu deixo nesta tribuna não uma advertência, mas deixo nesta tribuna 
apenas um aviso — é de que nesta altura dos acontecimentos é inútil querer re
sistir, é inútil querer obstaculizar, é inútil querer impedir o avanço do povo bra
sileiro, porque com UDN ou sem UDN, com intransigência ou sem intransi
gência, o povo brasileiro já tomou a decisão de conquistar sua emancipação 
econômica sua emancipação sodaL E ela será conquistada, como nós costuma
mos dizer, nos nossos encontros com as massas camponesas do Nordeste e do 
Brasil; será conquistada na lei ou na marra, será conquistada pacificamente ou 
por meio da revolução, da rebelião das massas inconformadas do BrasiL {Muito 
bem! Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 
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Doutel de Andrade 

• Fala dos rumores de crise e pede 

apuração de procedimentos dos governos 

de Minas Gerais e do BJO de Janeiro. 

(31-3-64) 

1920- 1991 

O SR. DOUTEL DE ANDRADE - (Sem revisão do orador.) - Senhor 
Presidente, Senhores Deputados, hoje, manhãzinha ainda, deixei minha resi
dência na Guanabara, como faço todas as segundas-feiras, com destino a 
Brasília, para o cumprimento dos meus deveres parlamentares. Chovia no 
Rio de Janeiro, todo ele emborcado por um céu sombrio, um céu de vidro 
fosco. Vim durante toda a viagem, no automóvel que me trouxe ao aeropor
to e no avião que me trouxe do aeroporto até Brasília, meditando profunda e 
maduramente sobre o grave instante que estamos a viver nesta conturbada Nação. 
Confesso, Sr. Presidente, confesso, Srs. Deputados, que por vezes senti que dema
siada era a carga das minhas responsabilidades, pesadas demais para meus ombros, 
tão frágeis, para a minha pouca experiência, para minha reduzida inteligência. (Não 
apoiados.) 

Ao chegar aqui, Sr. Presidente, ao invés de encontrar um debate à altura 
da grandeza e da gravidade do instante que estamos a viver, deploravelmente, 
Sr. Presidente, encontrei apenas a repetição monótona, cansada, sovada e surra
da dos mesmos métodos, com que determinada oposição ensandecida de ódio, 
vem movendo combate ao Senhor Presidente da República. 
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Vê-se que essa oposição, que aqui fala pela palavra do eminente Deputado 
Adauto Lúcio Cardoso, não examinou um instante sequer as razões reais e pro
fundas de todas essa crise que está ameaçando desfigurar a fisionomia nacional. 
Com efeito, não abordou em profundidade alguns dos graves problemas que 
foram colocados no tapete das nossas discussões diárias, preferindo, no «eu ve
lho vezo, enveredar pelo caminho do ataque, do extravasamento de frustrações 
pessoais com relação ao eminente Chefe do Governo. 

É, pois, fácil de constatar o profundo desânimo com que um homem 
com a responsabilidade de comandar um partido moço nessa Casa, assoma à 
tribuna, para trazer a palavra desse partido. Nós, os homens do Partido Traba
lhista Brasileiro, entendemos que realmente o Brasil está numa situação que já 
não mais comporta esse tipo de debate que estamos, aqui, a travar. 

Não há mais lugar, no organismo de uma Nação enferma como esta, para 
esse estilo de debate no sentido mais floral, no sentido mais acadêmico, no sen
tido mais jovial mesmo, que estamos aqui a desenvolver esta tarde. Na realida
de, estamos diante de algo mais sério, de algo mais grave, inclusive, notadamen-
te esses fatos ocorridos na Armada brasileira, não devem ser encarados, sob hi
pótese alguma, da maneira como foram daquela tribuna, pela nobre oposição 
nesta Casa. 

Não estamos diante de manobras pessoais de quem quer que seja. Não 
estamos diante de articulações feitas sob orientação direta do Senhor Presiden
te da República. Estamos, sim, diante de uma grave, de uma terrível demonstra
ção, de uma terrível prova de que, efetivamente, o instante que estamos a atra
vessar é de molde a exigir de nós o máximo em sacrifício e renúncia, em traba
lho e operosidade. 

Não há mais lugar, torno a repetir, para esse tipo de debate remançoso, 
em bom estilo castiço e castigado, mas vazio, oco, absolutamente oco nas suas 
resultantes, nos seus aspectos concludentes. 

Não cumpre agora verificar se a razão estava ao lado do Almirante Sílvio 
Mota ou ao lado do Cabo Anselmo que, por alguns instantes, comandou, prati
camente, a Armada brasileira, numa repetição dos episódios sucedidos nesta 
República em 1910. 

Cumpre sim, a nós legisladores, a nós que temos responsabilidade pelos 
destinos desta Pátria, responsabilidade para com o seu amanhã, pesquisar, veri
ficar e enfrentar com energia, com patriotismo e com coragem as motivações 
exatas, corretas e quimicamente puras dessas crises que estão a avassalar, a sa
cudir a Nação brasileira. 

E onde vamos, Sr. Presidente, onde vamos, Srs. Deputados, a grosso 
modo, identificar essas causas senão nessa estrutura que aqui está, realmente 
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perempta, sepultada, ultrapassada e que, de fato, não atende mais à realidade do 
Brasil? 

É com este espírito, com esta amargura e com este grave senso de res
ponsabilidade, que subo hoje a esta tribuna, menos para responder especifica
mente ao eminente Deputado Adauto Cardoso, até porque, sinceramente, nada 
lhe teria a dizer, nada teria a responder ao discurso escrito com que nos brin
dou hoje. Subo à tribuna menos experimentado do que S. Exâ, mas grave, abso
lutamente grave e consciente de que a situação do País não mais comporta lite
raturas políticas do estilo dessa que acabamos de ouvir, subo, pois, a esta tribu
na para fazer realmente um apelo a todos que aqui se encontram, sem distinção 
de partidos, sem distinção de credos religiosos, sem distinção de quaisquer es
pécies, no sentido de que encontremos, pelo menos agora, aquele denominador 
comum, aquele ponto onde nossas divergências possam ser superadas, e possa
mos nos apertar a mão para salvar a Pátria do desastre, para salvá-la, quiçá, do 
caos total, irremediável e definitivo. 

É a mensagem que trago hoje a esta Casa. Pretendia apresentá-la em ou
tros termos, mas tive a surpresa de verificar que toda essa literatura política da 
oposição, coligava, realmente, um objetivo. Objetivo que determinada oposi
ção, há tanto tempo, acalenta contra o Sr. Presidente da República, agora escla
recido pelo Sr. Deputado Adauto Lúcio Cardoso, ao final de sua oração, quan
do sugere, quando declara mesmo, quando enfatiza, até, a necessidade de pro
mover-se o impeachrnent do Chefe da Nação. Está à mostra a calva. É isto, exata
mente, que a oposição pretende há muito tempo. Era isso, exatamente, que ela 
vinha perseguindo, nessa campanha em que esta Nação caminhe em demanda 
ao seu futuro. 

Pois é de assinalarmos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a coincidência da 
eclosão dessas agitações exatamente nos instantes em que o Sr. Presidente da 
República toma medidas de grande alcance, de grande profundidade em favor 
do Brasil e em favor do povo. Basta que ele comece, por exemplo, a consertar 
nossas finanças com os Estados Unidos, e maus brasileiros se transportam da
qui para Miami e vão lá dizer às autoridades norte-americanas que nãojdêem di
nheiro ao Brasil, cujo Governo está todo ele entregue a comunistas. Basta que 
se tente restaurar o bom diálogo com a nação francesa e agitação, também com 
o mesmo objetivo, se observa no País. Basta que se mande uma missão discutir 
o reescalonamento de nossas dívidas no exterior, e imediatamente se pede a fa
lência do Banco do Brasil para que aquelas negociações sejam prejudicadas e 
resultem em fracasso. Basta que o Senhor Presidente da República, cora grande 
clarividência e atendendo aos anseios populares, determine providências no 
sentido de evitar a ganância imobiliária neste País, logo a mesma onde de agita-
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ção sobre ele se volta. Basta que o Senhor Presidente da República tome medi
das no sentido de evitar o roubo que se processa na venda dos produtos farma
cêuticos mais diretamente necessários ao povo, e a mesma agitação se verifica 
em determinados pontos do País. Basta que, por igual, o Senhor Presidente da 
República atente para o livro didático, atente para os altos preços desses com
pêndios e logo a agitação vem furibunda, banhada num falso patriotismo, agitar 
a Nação, a impedir que essas medidas produzam seus efeitos. 

O Sr. Aliomar Ba/eeirv - V. Ex.2 está enumerando atos do Presidente da 
República que teriam provocado contra S. Ex2 tempestade. Tenho por hábito 
não pedir permissão para dar apartes, porque acho que um discurso se respon
de com outro discurso. É excepcional a minha atitude, porém, V. Ex2 não deu 
notícia de quais foram os atos do Senhor Presidente da República para ressarcir 
o Tesouro Nacional, o patrimônio nacional daquele enorme prejuízo de 23 mi
lhões de dólares, equivalente a 35 ou 40 milhões de cruzeiros, dado pela Cia. 
Comercial Paulista de Café, chamada Comal do grupo Mário Simonsen, que 
obteve financiamento em condições anormais no Banco do Brasil V. Ex- po
dia dar-nos notícia de alguma medida para acautelar os interesses de Tesouro? 

O SR DOUTEL D E ANDRADE - Não pretendia me afastar do fio do 
meu discurso, nobre Deputado Aliomar Baleeiro. Entretanto, por respeito a 
V. Ex5, vou responder-lhe e o farei de maneira objetiva. O Senhor Presidente 
da República, por meio do Ministério da Fazenda, está tomando todas as provi
dências no sentido de que a União não venha a ser prejudicada, como não o 
será, em um centavo sequer nessa operação. Ainda mais, o Senhor Presidente 
da República vai determinar ao Sr. Ministro da Fazenda a instauração de inqué
rito para apurar responsabilidades, se as houver, neste episódio. Por conseguin
te, pode V. Ex2 ficar tranqüilo que a União, que o Brasil não perderá um centa
vo sequer nessa transação em que está envolvida a firma Comal 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permita-me, não uma insistência e, muito menos, 
um impertinência. 

O SR DOUTEL D E ANDRADE - Ouço com prazer V. Ex2. 

O Sr. Aliomar Baleeiro — Há cerca de um mês, no Palácio Tiradentes, depôs 
o Sr. Ney Galvão, Ministro da Fazenda, e S. Ex2 nos disse que o Sr. Mário Si
monsen havia confessado desvio de mercadorias pertencentes ao Instituto Bra
sileiro do Café, equivalente a 23 milhões de dólares, ou cerca de 40 bilhões de 
cruzeiros, que ele havia dito: "o senhor procedeu mal, que fez desse 
café?" — "Isso foram meus agentes e eu assumo a responsabilidade". E ele, 
como banqueiro que era o Sr. Ney Galvão, queria dar solução de banqueiro, 
procurar diminuir o prejuízo material e não aplicar a lei propriamente. 
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Ora, no caso, houve um crime. Não é lícito à autoridade apurar um crime 
de ação pública. A situação do Sr. Ney Galvão e do Presidente da República é a 
mesma do Sr. Ministro Cunha Rodrigues. Diante dos crimes, de natureza mili
tar vários deles, insubordinação, aliciamento, abandono de posto etc, eles tinham 
de apurar. 

O Presidente da República não está apurando. Há um mês ouço isso, 
ouvi do Ministro, agora ouço de V. Ex2: vai apurar vai tomar medidas para que 
a Nação não perca um centavo. A medida e o seqüestro dos bens dos devedo
res e a falência da firma, cujos títulos já foram protestados na praça de Nova 
Iorque. 

O SR. DOUTEL ANDRADE - Então, nobre Colega, tenha um pouco 
de paciência e espere, porque, realmente, todas as medidas serão tomadas no 
sentido de que: primeiro, a União não seja prejudicada, como não o será, afir
mo a V. Ex2, em um centavo sequer; segundo, no sentido de apurar criminal-
mente, se houver, qualquer responsabilidade nesse caso. Por conseguince, peço 
a V. Ex2 não me desvie... 

O Sr. Aliomar baleeiro — Dentro de um mês vou cobrar a V. Ex2 isso que 
está dizendo. Obrigado. 

O SR. DOUTEL DE ANDRADE - V. Ex2 poderá me cobrar que paga
rei com juros a cobrança de V. Ex2 e cobrarei também de V. Ex2 alguma coisa 
que entre nós fica pendente. No momento nossas contas mal iniciam. Sou de
vedor de V. Ex2 e não falharei. 

O Sr. Aliomar Baleeiro — Nunca recorro a crédito do Banco do Brasil, em
bora muitas vezes, por lei, tivesse o direito de fazê-lo. Mas me honro de ser pa
gador pontual neste, como em qualquer outro assunto. 

O SR DOUTEL D E ANDRADE - Sinto-me à vontade, Sr. Deputado, 
para dizer que também nunca recorri a crédito de estabelecimento oficial ban
cário algum e também tenho por hábito pagar todas as minhas dívidas. Vou pa
gar esta também. 

O Sr. Aliomar Baleeiro — Não posso dizer isto aos bancos particulares. Mui
tas vezes com goma arábica, estampilhas, mas sempre pagando em dia. Nada 
tenho com bancos políticos ou bancos de governos de Estados. 

O SR DOUTEL DE ANDRADE - Nossa situação é idêntica, nobre 
Deputado. Também não tenho nada com bancos oficiais. Tenho meus "papa
gaios", como V. Ex2 os terá pendurados nos bancos por aí a fora, mas, com al
gum esforço os tenho honrado. 

Fechando o parêntese ensejado pela intervenção do ilustre Deputado 
Aliomar Baleeiro, retomo o fio do meu discurso para dizer mais uma vez do 
meu desânimo diante da oposição, que não comparece esta tarde com nenhu-
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ma palavra alta, patriótica, no sentido de evitarmos uma solução amarga, dra
mática da problemática nacional Está ela ainda perfunctoriamente, cutanea-
mente, epidermicamente, a catar pulgas em pelo de leão, como já o disse, na 
tentativa obstinada de ferir pessoalmente o Sr. Presidente da República. Mas é 
bom que se diga que o Sr. Presidente da República, neste episódio da insurrei
ção da Marinha brasileira, está agindo como deveria agir: como autêntico ma
gistrado. Não tem ele nenhuma responsabilidade pessoal pela atitude das praças 
que se foram abrigar no Sindicato dos Metalúrgicos. Ao contrário, quando sou
be que tal fato sucedido no Rio de Janeiro, veio de São Borja e adotou as medi
das prontas e enérgicas visando a solucionar a questão imediatamente. Exone
rou o Ministro da Marinha, o Almirante Sílvio Mota, que já não tinha o coman
do da tropa, nomeou outro Ministro, indo buscar um velho militar, Presidente 
do Tribunal Marítimo, homem de ilibada folha de soldado, que não fica a dever 
nada àquelas outras folhas dos seus colegas de Almirantado, por mais ilustres 
que possam ser. Colocou-o à frente da Pasta da Marinha de Guerra, seguindo 
assim a mecânica da sistemática do Regulamento Militar. O Sr. Ministro da Ma
rinha entendeu, sponte sua, de dispensar uma punição. Ele não concedeu anistia, 
é bom que se restabeleça a verdade. Ele, apenas, numa atribuição que lhe é pri
vativa, dispensou uma punição. Mas o Sr. Presidente da República entendeu 
que isto não era suficiente, e eis que acaba de determinar a instauração dos in
quéritos competentes para apurar, não apenas a atitude das praças, senão tam
bém a daqueles oficiais que metralharam as praças indefesas, e ainda, e princi
palmente, a atitude dos Almirantes que, transgredindo os Regulamentos, incor
rendo em infrações disdplinares, investiram contra o Presidente da República, 
que é o Chefe Supremo das Forças Armadas. Cortou, por conseguinte, o Presi
dente da República, transversalmente todas as camadas, e todas as responsabili
dades serão devidamente apuradas e as punições, se for o caso, serão aplicadas 
inapelavelmente, desde o mais simples e modesto soldado ao mais graduado e 
mais falastrão dos Almirantes da gloriosa Armada brasileira. Este é o procedi
mento do Sr. Presidente e, creio, nenhum outro se lhe poderia exigir nestas cir
cunstâncias,, a não ser que desejassem que ele não agisse como magistrado, não 
agisse como Chefe supremo das classes armadas. 

Ele assim o fez. E em seu nome e em nome do meu partido, aqui estou 
para dizer àqueles que o acusam de estar a transgredir as fronteiras da legalida
de, que nós não reconhecemos em quem nos lança tais imputações condições 
de nos dar lição de democracia. 

Ao Partido Trabalhista Brasileiro ninguém dá lições de democracia, por
que delas não precisamos nós. Todo nosso caminho vem sendo pautado pela 
estrita obediência à lei e à Constituição. 
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O Sr. AliomarBaleeiro — Nós apenas registramos dois tópicos significativos 
do brilhante discurso com que V. Ex2 nos está deliciando. Aquele primeiro, que 
deve ficar para a história e não apenas para o Congresso e para a geração atual, 
de que, na Páscoa, a Marinha brasileira, de cujas tradições todos nós nos honra
mos, foi comandada pelo Cabo Anselmo. Esse pedaço de ouro de V. Ex2 deve 
ser ouvido pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, pela Nação brasileira 
e ficar para a História. Outro, a parte em que V. Ex2 fala nas repressões do Sr. 
Presidente da República, que irão desde os grumetes até os mais veementes Al
mirantes falastrões, esse pedaço realmente deve definir o espírito democrático e 
o sentido de legalidade do partido a que V. Ex2 brilhantemente pertence. 

O SR. DOUTEL DE ANDRADE - Defino muito bem e dou o nome 
aos bois. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - É bom. 

O SR DOUTEL DE ANDRADE - Quando V. Ex2 assinala um trecho 
do meu discurso em que digo que a Marinha brasileira teria sido comandada, 
por algumas horas, pelo Cabo Anselmo, recordo a V. Ex2 que a Marinha brasi
leira, em 1910, foi comandada pelo marinheiro João Cândido, e nem por isso 
deixou de ser a Marinha gloriosa. E quero repetir a V. Ex2 trecho de um artigo 
de uma das inteligências mais lúcidas desta terra, do eminente acadêmico Gil
berto Amado, que no O País, em 27-11-1910, escrevia assim: 

"Em um momento, João Cândido é o árbitro de uma nação de 29 milhões de almas. 

Impõe a sua vontade. Obriga o Congresso a uma resolução anti-regimental Fa% afinal, da 

sua resolução a única lei a que obedecemos. A salvação que conseguimos vem ela da sua mag

nanimidade." 

Vê V. Ex2 que, para um modesto Deputado do Partido Trabalhista Brasi
leiro, eu estou em boa companhia, em muito boa companhia, quando registro 
este fato. Agora, quero discordar de V. Ex2, quando diz que a nossa Marinha 
foi sepultada na Páscoa. Não, Sr. Deputado Baleeiro — a nossa Marinha tem 
sentido de perenidade, como têm as outras classes armadas. Ela ressurgirá mais 
vitoriosa, como fênix das cinzas ressurgiu em 1910, na plenitude de suas nobres 
e altas tradições. O que terá morrido, isto sim, é uma velha estrutura injusta, de
sumana, anti-social que, tenho a certeza, não encontra abrigo no coração gene
roso de nenhum brasileiro, inclusive de V. Ex2. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Devo dizer que não sou forte em História. De 
modo que sempre me socono das luzes do nobre Deputado Maurício Goulart 
Essa história de 1910, que ainda há pouco foi aqui recordada por um nobre 
Deputado, precisa ser contada direito. A história é que o Brasil havia comprado al
guns couraçados, cruzadores e outros navios iguais aos melhores da Inglaterra. 

O Sr. Maurício Goulart— Éramos a terceira potência naval 
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O Sr. Aliomar Baleeiro — Naquele tempo, a Pátria, infinitamente mais pobre 
que hoje, podia ter equipamentos militares que não possuímos atualmente. Os 
raros que possuímos nos são dados de esmola. Pois bem. Esses navios novos 
em folha, recém-saídos dos estaleiros da Inglaterra, foram revoltados por al
guns brasileiros capitaneados por esse baiano preto, João Cândido. Houve o 
desejo de bombardeá-los, atirar-lhes torpedos e destruí-los, inutilizando a es
quadra da qual se orgulhava e se envaidecia o povo brasileiro, que não recuara 
diante do imenso sacrifício financeiro de contrair enorme empréstimo na praça 
de Londres para possuir esses equipamentos. Mas o Presidente da República 
não violou a lei Devo dizer que não tenho nenhum entusiasmo pela memória e 
pelas glórias do Marechal Hermes. Reconheço-lhes as qualidades boas e os as
pectos negativos da sua personalidade. Hoje ele pertence à História e não estou 
profanando a memória de nenhum cidadão. 

O Congresso, convidado pelo Presidente da República, diante da situa
ção, o Congresso, que podia deliberar politicamente, pesar na balança as conve
niências, preferiu dar aquela anistia, dentro da sua competência constitucional. 
E a deu. E foi pressionado pelo fato de que, se não me engano, no próprio 
couraçado que veio a ser teatro da rebelião, no qual foi assassinado o Coman
dante Batista das Neves, naquele couraçado, um marinheiro, dias antes, de 
acordo com os regulamentos antiquíssimos dos tempos coloniais, havia sofrido 
a pena de açoite, estava com as costas — dizem os Deputados que foram exami
nar o caso — picadas como sardinha, de chibata. Foi por isso, pela causa que ir
ritou os marinheiros e pelo sacrifício que seria a perda daqueles navios que po
diam realmente ameaçar a cidade, que o Congresso, que podia transigir, transi
giu. Mas agora é diferente. É o Ministro que se permite dar, talvez, por inépcia, 
sua anistia aos marinheiros e fuzileiros insubordinados. É o Ministro e é o Pre
sidente da República que têm a audácia de dizer que não vão apurar um crime. 

O SR DOUTEL D E ANDRADE - Ao contrário. Teve a audácia de 
mandar fazer inquérito. Isto é que está doendo em V. Ex3^... 

O Sr. Aliomar Baleeiro — A mim não dói nada. 

O SR DOUTEL D E ANDRADE - ... V. Ex** queriam que ele não fi
zesse nada para que V. Ex-S pudessem criticá-lo. Por isso, estão aborrecidos. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Exa me permitiu o aparte, tenha paciência, que 
serei breve. 

O SR DOUTEL DE ANDRADE - Com todo o prazer. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Agora é que V. Ex2 nos dá notícia de que o Presi
dente da República, afinal, vai praticar a lei. E sou daqueles que não censura 
ninguém por estar praticando a lei 
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O SR. DOUTEL D E ANDRADE - O Presidente pode não ser bacharel 
ilustre como V. Exa ou como tantos outros do seu partido, mas tem até agora 
seguido fielmente a lei, ao contrário do partido de V. Exa que, muitas vezes, se 
tem colocado fora da lei 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não posso concordar com V. Exa, porque os fa
tos mostram que o Presidente não a vem cumprindo. Por outro lado, não é a 
UDN que está em choque. É o Presidente da República. Quando a UDN esti
ver em choque, V. Ex1 apontará seus erros, com o que prestará grandes servi
ços ao País e à própria UDN. Por ora, sou eu quem está prestando esse servi
ço. O Presidente da República errou... 

O SR DOULTEL DE ANDRADE - Errou, como? Mandando apurar 
as responsabilidades? 

O Sr. Aliomar Baleeiro — Errou quando mandou silenciar esses crimes. 
Agora, temos notícia de que, depois do manifesto do Clube Naval, foi que o 
Presidente da República compreendeu que, afinal, estava fora da lei 

O SR DOUTEL D E ANDRADE - E daí? V. Ex5 está zangado porque 
o Presidente da República está dentro da lei? Isso lhe aborrece? Isso lhe causa 
desgosto? O Presidente está na lei. Oh, coisa curiosa, o Presidente está dentro 
da lei e V. Exâ se irrita. 

O Sr. Aliomar Baleeiro — V. Ex2 nunca me encontra zangado. 

O SR DOUTEL D E ANDRADE - V. Ex2 fica irritado porque ele está 
na Lei? 

0 Sr. Aliomar Baleeiro — Reconheço que estou sendo longo no meu aparte, 
mas V. Ex- me desculpa. Eu não fico zangado. Não é do meu temperamento. 
Olho estas coisas com frieza imensa. 

O SR DOUTEL D E ANDRADE - Mas que não gostou, não gostou. 
Não gostou que o Presidente estivesse na Lei. 

O Sr. Aliomar Baleeiro — Se o Presidente da República cumpre a lei, não faz 
nada mais do que cumprir seu dever. Quando não cumprir, se estiver nos 
meios ao meu alcance puni-lo porque não cumpre a Lei, eu o farei. 

E claro que, se não tenho esses meios não devo prestar satisfação a minguém. 

O SR DOUTEL DE ANDRADE - E um sonho que acalentará até o 
fim do mandato do Senhor Presidente da República. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - É possível Não desespero de Deus. 

O SR DOUTEL D E ANDRADE - Mas não adianta esperar, porque ele 
não sairá da lei. Por mais que façam força para que saia não sairá. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Já saiu. Quero apenas pedir escusas a V. Exs por 
ter interrompido seu discurso durante tanto tempo. 
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O SR. DOUTEL D E ANDRADE - Foi com grande encantamento que 
ouvi seu aparte. 

O SR PRESIDENTE (Lenoir Vargas) — Lembro ao nobre orador que 
dispõe de 10 minutos para concluir sua oração. 

O SR, DOUTEL DE ANDRADE - Obrigado, Sr. Presidente. 

Eis mais uma demonstração da intolerância da Oposição, que se mostra 
irritada, magoada, porque o Senhor Presidente da República recorreu à lei e 
mandou instaurar inquérito para apurar responsabilidades e fatos anormais 
numa corporação armada. Levanta-se aqui a Oposição irritadíssima, furibunda, 
a invejar contra o Senhor Presidente da República. 

Temos assim, exatamente, uma demonstração da Oposição infecunda, 
negativa que não concorre com absolutamente nada para a solução dos proble
mas que estão a desatar este País. 

Estamos ainda no debate miúdo, no jogo rasteiro, no jogo dos escalões 
mais anteriores, onde a política passa a processar-se ná base da violência, na 
base da exumação de odiosidade e na base do extravasamento de idiossincrasias 
pessoais. Isto ocorre, Sr. Presidente e Srs. Deputados, no instante em que fratu
ra a própria ossatura da Nação, já que impotente diante do peso dos problemas 
que sobre ela se abatem. 

Não vejo as lideranças, as lúcidas lideranças que têm acento nesta Casa le
vantarem-se para propor uma medida sequer, uma medida concreta, real, susce
tível de resultados para solucionar um problema qualquer da Nação e do povo. 
Vejo-a, sim, constantemente, sistematicamente, obstinadamente a investir con
tra o Senhor Presidente da República, como se ele fosse isoladamente singular
mente, pessoalmente, o único responsável por um processo de padecimentos, 
de sofrimentos e de aflições que vem da própria noite dos tempos. 

É esta Oposição que se apresenta também, na praça pública, nos rádios 
nas passeatas, a arvorar-se em defensora do Congresso Nacional. Perdão, V. Ex45, 
não empunharão esse galhardete. Esse galhardete empunhá-lo-emos nós, que 
estamos aqui a apresentar projetos, medidas concretas para solucionar os pro
blemas do povo. 

Ainda amanha aqui estarei oferecendo à consideração de todas as lideran
ças desta Casa, devidamente formalizadas, todas as emendas constitucionais 
enunciadas na recente mensagem enviada pelo Senhor Presidente da República 
a esta Casa do Congresso, numa belíssima e irrefutável demonstração do seu 
apreço ao regime democrático. Concito, e apelo a V. Ex32 para que examinem 
o trabalho que amanhã trarei a esta Casa, para que o corrijam, porque certa
mente será um trabalho canhestro, defeituoso, imperfeito, a fim de que possa-
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mos, então realmente, restaurar o prestigio desta Casa, não com palavrório inútil, 
não com torneio de palavras e, sim com realizações práticas, e concretas. 

É esta a nossa posição. Nesse episódio da Marinha, reafirmo, esta é a ina
balável posição do Partido Trabalhista Brasileiro, posição para defesa, da repo
sição pela defesa da Constituição contra aqueles que, velhos e contumazes 
agressores desta mesma lei e desta mesma Constituição, hoje pretendem se le
vantar e arvorar perante a opinião pública como seus mais intransigentes defen
sores. 

E ao terminar, Sr. Presidente, já que me adverte quanto aos poucos minu
tos de que disponho, quero ainda trazer a esta Casa um breve depoimento do 
mesmo Gilberto Amado, em 1910, quando da denominada Revolta da Chibata, 
pela analogia, pela semelhança, pela identidade que de algum modo ela tem 
com esses tumultuosos dias que estamos a viver. Pois diz aquele eminente ho
m e m de letras: "Por mais comum que pareça, é inevitável repetir que precisamos trabalhar 

com seriedade e intensidade, cuidar compressa — notem bem, compressa — dos verdadeiros as

suntos dos problemas básicos da sociologia brasileira, com a solução dos quais unicamente o 

Brasil será um País forte, uma Nação grave e sisuda, que não possa enfim continuar a oscilar 

à vontade de outros Joões Cândidos que possam aparecer". 

Nós aqui também repetimos ò insigne, o grande mestre sergipano, ao di
zer o que cumpre às lideranças para que elas estejam à altura deste grave mo
mento brasileiro: é que nós nos voltemos com pressa, como diz Gilberto Ama
do, com urgência, como ele enfatizou, para os reais problemas deste País, en
contrando para cada um deles a solução mais justa e mais adequada. E não é 
outro o intento do Senhor Presidente da República quando, aceitando o duro e 
covarde combate da reação impenitente, empedernida e mesmo desalmada, tra
balha resolutamente com as armas de que dispõe, mas sem em nenhum instan
te, transpor o limite da legalidade, para encontrar, as soluções da grave proble
mática brasileira. É esse o intento de S. Ex.â, consubstanciado na sua recente 
mensagem, tão duramente criticada, que amanha será devidamente formalizada 
pelo seu Partido, o PTB, por meio de emendas constitucionais. 

A nossa posição, portanto, está definida; ela ficará registrada para a Histó
ria como a posição fecunda, a posição de quem quer trabalhar, a posição de 
quem quer construir, ao contrário da atitude daqueles outros que não querem 
trabalhar, que não querem construir, que parecem pretender transformar esta 
terra, em colônia sua, que parecem ainda obstinados no desejo de fazer com 
que sua vontade, seus caprichos, suas odiosidades, suas vaidades e seus senti
mentos se sobrelevem acima das lágrimas do sofrimento e da angústia de mi
lhões e milhões de brasileiros. 
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Esta é a nossa posição, repito, posição que será vitoriosa, inclusive contra 
aqueles que hoje aqui anunciaram o remédio do impeachment, aos quais, em 
nome do Governo, faço uma advertência para que não tenham a coragem de 
botar a cabeça de fora porque será decepada, uma vez que o Governo está ins-
trumentado na lei, o Governo está equipado para coibir qualquer manifestação 
de anarquia, qualquer manifestação de violência dos poderes constituídos. 

Esta é a nossa posição. Ninguém, Sr. Presidente, ninguém, Srs. Deputados, 
transformará este País em propriedade sua, ninguém transformará os brasileiros 
em escravos seus. (Muito bem; muito bem! Palmas) 

• Ainda na mesma sessão, 

volta à tribuna para anunciar 

o retorno do ministro da guerra 

ao amando do Exército 

brasileiro. 

O SR. DOUTEL D E ANDRADE (Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na qualidade de Líder do Partido 
Trabalhista Brasileiro, ainda há poucos minutos fiz ligeira intervenção, desta tri
buna, para anunciar o retorno do eminente Ministro da Guerra, General Jair 
Dantas Ribeiro, ao comando efetivo do Exército Brasileiro. 

Completo, agora, minha informação, Sr. Presidente e Srs. Deputados, len
do à Casa, na íntegra, a proclamação distribuída à Nação por aquele eminente 
cabo de guerra. Ela está vasada nòs seguintes termos: 

"PROCLAMAÇÃO A NAÇÃO 

Cumprindo determinações expressas do Sr. Presidente da República, assumo 

neste momento de intranqüilidade para a Nação Brasileira, o comando efetivo das 

ações legais contra o movimento de subversão que está caracterizado no Estado de 

Minas Gerais sob o comando dos Generais Carlos Luiz Guedes e Olympio Mou-

rão Filho, os quais, nesta data, exonero dos comandos que a Nação lhes confiou. 

A Nação toda já está bastante alertada sobre as forças que agora estão 

tentando subverter o regime democrático, aluado qual temos feito a evolução pa

cífica e cristã da nossa Pátria. 

Fiel aos princípios legalistas que imprimo a todas as minhas diretrizes, 

agirei com a máxima energia contra os sublevados, alertando-os antes, para que 

não se deixem enganar por falsos defensores da democracia que os estão condu

zindo para uma verdadeira luta entre irmãos. 
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Cerremos fileiras, brasileiros, em torno dos princípios democráticos que re

gem nossos destinos e esta fase crítica em breve estará ultrapassada, para o bem 

de nossa Pátria. 

Embora em estado de convalescença, não hesitarei em sacrificar minha 

própria saúde para cumprir este dever que tenho para com minha Pátria epara 

com o regime democrático que defendo. Haveremos de cumprir nossa missão, 

haja o que houver, custe o que custar, — (a) Gen Exjair Dantas Ribeiro -

Ministro da Guerra." 

Sr. Presidente, como há pouco aqui vaticinou ilustre colega de minha 
bancada, o eminente Deputado Almino Afonso está, realmente, durante muito 
pouco a alegria daqueles que, nesta Casa, aplaudiam as atitudes sedidosas de 
militares e do Governador do Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Arnaldo Cerdeira — V. Exa permite um aparte? 

O SR. DOUTEL DE ANDRADE - Já esse festival de subversão vai 
chegando ao fim.... 

O Sr. Arnaldo Cerdeira - V. Ex2 permite um aparte? 

O SR. DOUTEL D E ANDRADE - . . . Já o estertor se apodera dos baila
rinos que estavam a dançar nesse picadeiro da ilegalidade... 

O Sr. Arnaldo Cerdeira - V. Ex* permite um aparte? 

O SR. DOUTEL DE ANDRADE - ... já as gambiarras começam a se 
apagar... 

O Sr. Arnaldo Cerdeira - V. Ex5 permite um aparte? 

O SR. DOUTEL DE ANDRADE - ...já o ruído da música se faz cada 
vez mais fraco e cada vez mais tênue... 

O Sr. Arnaldo Cerdeira - V. Ex5 permite um aparte? 

O SR. DOUTEL DE ANDRADE - ...já os sorrisos se fazem mais ama
relos e mais forçados, já as palmas também se vão extinguindo. Já agora, a gra
ve e pesada consciência da frustração, vai, paulatinamente, conquistando a 
consciência daqueles que estavam a aplaudir o gesto de mazorca, o gesto de su-
blevação. 

Concedo o aparte, em primeiro lugar, ao Deputado Paulo de Tarso, em 
segundo, ao eminente amigo Deputado Arnaldo Cerdeira e, em terceiro, ao 
ilustre Professor Aliomar Baleeiro. 

O Sr. Paulo de Tarso - Desejo declarar, para esclarecer a opinião desta 
Casa, de Brasília e do País, que a Rádio Nacional acaba de divulgar uma decla
ração oficial de S. Ex* o General Amaury KrueL declarando-se fiel ao Governo 
Federal e à legalidade. (Palmas) 
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O SR. DOUTEL DE ANDRADE - Há um ditado, Sr. Presidente, se
gundo o qual a alegria de pobre dura pouco (risos); mas parece que nesta noite, 
neste instante, de subversão de valores, também temos o brocardo subvertido: 
a alegria dos ricos está durando muito pouco (risos). 

O Sr. Arnaldo Cerdeira — V. Ex2 concede o aparte? 

O SR. DOUTEL DE ANDRADE - Concedo. 

O Sr. Arnaldo Cerdeira — O nobre Deputado Paulo de Tarson, já tão co
nhecido entre nós, traz uma comunicação a V. Ex*, permita-me que lhe faça 
outra. S. Ex* trouxe uma comunicação da Rádio Nacional, eu trago uma comu
nicação da rádio de São Paulo. 

O SR. DOUTEL DE ANDRADE - Suspeitíssimas, suspeitíssimas (risos) 

O Sr. Arnaldo Cerdeira — Como a Rádio Nacional. A suspeita, V. Ex1 lança 
no legítimo direito de V. Ex2 suspeitar de quem entender. 

O SR. DOUTEL DE ANDRADE - Mas V. Ex2 não tem o direito. Esta 
noite, por seis vezes foi anunciada a adesão do General Kruel aos mineiros, e 
por seis vezes foi desmentida. 

O Sr. Arnaldo Cerdeira — V. Ex2 não tem o direito de conceder aparte a este 
seu humilde colega, que tanto o distingue, e tumultuar seu próprio aparte. V. 
Ex2 tem até o direito de duvidar das rádios. 

O SR. DOUTEL D E ANDRADE - Cederei o aparte a V. Ex2, mas que
ro apenas lembrar a V. Ex2 que, passada a meia-noite, já é I a de abril. (Risos). 

O Sr. Arnaldo Cerdeira — Era isto que eu ia dizer. V. Ex2 veio precisamente 
ao encontro de uma parte do meu aparte. O nobre Deputado Paulo de Tarso 
gosta de fazer blagues e esperou que fosse exatamente meia-noite e um minuto 
para passar o conto do l s de abril na Casa. Mas o que eu tinha a dizer... 

(Apartes paralelos). 

0 Sr. Arnaldo Cerdeira — V. Ex2 está na tribuna. Tem todo o tempo para 
falar. Mas, o que eu queria dizer a V. Ex2 é que, quando V. Ex2 disse que o sor
riso já é mais amarelo... 

O SR. DOUTEL DE ANDRADE - J á está ficando verde... 

O Sr. Arnaldo Cerdeira —... quando V. Ex2 já faz em tom teatral e com ges
tos estudados suas comunicações, devo dizer que suas comunicações são as 
mais confortadoras, porque, pouco antes, eu ouvia o Ministro da Guerra dizen
do que saía da sua convalescença para despacho no Ministério da Guerra. 

O SR. DOUTEL DE ANDRADE - Para cumprir seu dever. 

O Sr. Arnaldo Cerdeira — Para cumprir seu dever. 

O SR. DOUTEL DE ANDRADE - Constitucional. 

O Sr. Arnaldo Cerdeira — Constitucional. 
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O SR. DOUTEL DE ANDRADE - Contra os insurretos. 

O Sr. Arnaldo Cerdeira - Contra os insurretos. 

O SR. DOUTEL D E ANDRADE - Obrigado pelo apoio de V. Ex2. 
Quem não vai gostar é o Governador de V. Ex2, que está na mazorca também. 
V. Ex2 terá que se explicar com ele. 

Mas vou terminar, Sr. Presidente, atendendo a sua advertência, para dizer 
que, mercê de Deus, está salva a democracia neste País ... 

O Sr. Jales Machado - Permite V. Ex2 um aparte para uma comunicação? 

O SR. DOUTEEL D E ANDRADE - ... está restaurado o império da lei, 
mercê de Deus, este festival de insurreição está findo, está agonizante, está mo
ribundo, está desesperado. Dele nada mais restará, como disse, senão a frustra
ção, senão o sentimento de não ver os intentos golpistas consumados. Dele 
restará, torno a dizer, esta frustração e mais uma mancha, mais uma nódoa, na 
bandeira de um partido que se orgulhava de outrora empunhar o estandarte da 
legalidade e hoje, desgraçadamente, empunha os galardetes nauseabundos e re
pugnantes da ilegalidade da violência, da mazorca e da desordem. {Muito bem! 
muito bem! Palmas). 





Adauto Cardoso 

• Protesta contra os rumores de restri

ções ao funcionamento da Câmara dos 

Deputados (30-3-64) 

1904-1974 

O SR. ADAUTO CARDOSO (Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
como último orador nesta sessão, venho apenas dar uma satisfação a V. Exê e 
ao plenário quanto aos objetivos de uma sessão extraordinária que se converteu 
no mais apaixonado debate político. 

E preciso que a Câmara saiba que esta sessão extraordinária foi convoca
da por V. Exâ em virtude e conseqüência de um compromisso de líderes assu
mido perante V. Exâ relativamente à votação, nesta noite da anistia aos sargen
tos, cabos e soldados envolvidos nos acontecimentos de 12 de setembro de 
1963, em Brasília. 

Historio rapidamente, Sr. Presidente, a colocação da matéria na sessão 
diurna ordinária. O projeto de resolução tinha recebido duas emendas capitais 
na Comissão de Constituição e Justiça. Uma, a emenda n2 1, do eminente De
putado Pedro Aleixo, que pleiteava a supressão, no Art. I2, das palavras "os ci
vis" e a supressão do Art. 22, na sua totalidade. Assim, com a adoção dessa 
emenda do Deputado Pedro Aleixo, a anistia ficaria restrita aos militares parti
cipantes daquele movimento, e o Art l2, que pretendia estender os benefícios 
da medida a todos quantos, a partir de três de outubro de 1962, até a presente 
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data, tivessem participado de movimentos reivindicatórios e que fossem passí
veis de processos ou de sanções legais, será suprimido. 

Outra emenda, a do eminente Deputado Aroldo Carvalho, de n2 10 apre
sentada em plenário, mandava que fossem igualmente anistiados os militares 
das polícias estaduais que tivessem participado de movimentos reivindicatórios 
e, por isso, sofrido punição. 

A União Democrática Nacional, por meu intermédio, deixou claro, na 
sessão diurna, que não votaria a medida em relação aos civis, não somente por 
causa dos agitadores responsáveis pelo movimento, como também por causa 
daqueles outros altos personagens, que em diferentes esferas do Poder e no Pa
lácio do Planalto, tinham sido os verdadeiros responsáveis pelo movimento que 
envolvera sargentos, cabos e soldados. 

No esforço de fazer prevalecer esse ponto de vista, a nossa bancada se re
tirou de plenário, negando quorum para a tramitação do projeto. 

Depois disso, Sr. Presidente, e antes de encerrada a sessão, fui procurado 
pelo eminente Líder do PTB, Deputado Doutel de Andrade que, sob os auspí
cios e patrocínio do Líder do Governo Sr. Tancredo Neves, procurava um en
tendimento no sentido de que se realizasse uma sessão extraordinária noturna, 
a fim de que fosse aprovado o projeto anistiando exclusivamente sargentos, ca
bos e soldados. 

O compromisso foi solenizado perante V. Ex2. Depois dele, em conse
qüência dele, V. Exa se julgou autorizado a convocar uma sessão extraordinária 
noturna e, só por isso, V. Exâ entendeu que devesse sujeitar o Erário a esse sa
crifício. 

Sr. Presidente, ocorreu porém, que, à minha chegada à sessão noturna, 
tive o desprazer de receber do eminente Líder do Partido Trabalhista brasileiro 
a comunicação surpreendente de que não podia honrar o seu compromisso, 
porque tinha encontrado em áreas sindicais a reação mais enérgica a essa exclu
são. E, após isso, também do Deputado Tancredo Neves, Líder do Governo, 
ouvi a notícia de que S. Ex2, em face da ruptura do compromisso, não poderia 
também manter-se fiel àquele ajuste. 

Assim, Sr. Presidente, tivemos uma sessão extraordinária noturna ocupa
da exclusivamente pela matéria política, com enorme prejuízo para aqueles que 
esperavam a anistia que estávamos dispostos a conceder-lhes. 

Faço esta comunicação, Sr. Presidente, a fim de que a Nação saiba que 
não foi por culpa nossa que os sargentos, cabos e soldados de Brasília deixaram 
de ser anistiados. (Muito bem! Palmas.) 



Juscelino Kubitschek 

• Informa ao Senado ter tomado co

nhecimento de sua próxima cassação. 

(3-6-64) 

1902-1976 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK - {Para explicar, lê o seguinte discurso) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na previsão de que se confirme a cassação dos 
meus direitos políticos, que implicaria na cassação do meu direito de ddadão (ser 
candidato do Partido Social Democrático ao futuro pldto presidencial) e de repre
sentante do povo de Goiás, julgo de meu dever dirigir, desta tribuna, algumas pala
vras à Nação brasileira. Faço-o agora para que, se o ato de violência vier a consu
mar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha 
pessoa vão sofrer as instituições livres. Não me é lírito perder uma oportunidade 
que não me pertence, mas pertence a tudo o que represento nesta hora. 

Julgo, sem jactância, ser este um dos mais altos momentos de minha vida 
pública. Comparo-o ao instante em que recebi a faixa presidencial, depois de 
uma luta sem tréguas contra forças de toda ordem, inclusive as da calunia, que 
em vão tentaram deter a vontade do povo brasileiro. Naquela ocasião assumi, 
perante a minha própria consciência, a determinação de não me deixar guiar 
por ressentimentos ou por mágoas, por mais justas que fossem. Perante Deus, 
perante o povo, diante desta Casa, posso afirmar que, Presidente da República, 
durante cinco anos zelei pela paz do Brasil, não autorizando, não permitindo, 
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não pactuando com qualquer atentado à liberdade de quem quer que fosse, e 
agindo sempre com dignidade administrativa. 

Neste momento, sinto uma perfeita correlação entre a minha ação presiden
cial e a iníqua perseguição que me estão movendo. É que a mesma causa conti
nua viva, a mesma causa da defesa das instituições livres pela qual lutei. É essa 
causa que se transforma agora em vítima preferida da sanha liberticida que ten
ta morder e manchar uma revolução dada para salvar-nos da tirania comunista. 
Sou ainda, o mesmo cidadão detentor do governo, chefe constitucional das 
Forças Armadas, aquele que amparou e promoveu os seus mais ferrenhos ad
versários. Hoje, um homem desarmado, sem possibilidades de reação material, 
mas disposto a reagir com a energia, a determinação, a coragem dos que com
batem para cair de pé. 

Não tenho de que me defender. Pela própria mecânica do Ato Institucio
nal, aos fulminados não é dado acesso às peças acusatórias. Voltam-se, assim, 
os revolucionários do Brasil, contra as mais sagradas conquistas do Direito. 
Não sei exatamente do que me acusam; só recolhi boatos e murmúrios de ve
lhas histórias já desfeitas e desmoralizadas por contestações irretorqüíveis. 

Já a Nação vive sob os efeitos do terror. E aqui expresso a minha solida
riedade aos que estão sofrendo processos de inquirição que lembram os mo
mentos mais dramáticos por que passou a humanidade. 

Se me forem retirados os direitos políticos, como se anuncia em toda a 
parte, não me intimidarei, não deixarei de lutar. Do Ponto de vista de minha 
biografia, só terei do que me orgulhar desse ato. Lamento apenas que a Nação, 
através do Partido que recentemente me indicou para as eleições de 65, sofra 
essa vil afronta. Mas essa mesma afronta terá reparação certa pelas urnas, do 
primeiro ensejo, com qualquer outro nome pessedista. 

Por que, então, Sr. Presidente, é o caso de perguntar-me, se me deveria 
envaidecer de tão grande privilégio - o de ser o alvo principal da luta antide
mocrática — por que me invade neste instante uma tristeza das mais terríveis 
por que já passei em toda a minha acidentada vida pública? Essa tristeza nasce, 
sem dúvida de que, se por um lado me oferecem uma oportunidade de glória, 
por outro lado ferem o nosso País, humilhando na minha pessoa a nossa civili
zação, degradando-nos no conceito das demais nações livres e fazendo na Re
volução algo que merecerá o repúdio de todos os democratas do mundo. É 
com esse terrível sentimento de pesar que espero a consumação da iniqüidade 
que anunciam para breve. Meu voto, aqui, já serviu para eleger o atual Presi
dente da República, em cujo espírito democrático confiei; mas meu sacrifício, 
exigido pelo ódio e pela incompreensão, servirá para ajudar numa nova luta em 
favor da paz e da dignidade do povo brasileiro. Mais uma vez tenho nas mãos a 
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bandeira da democracia que me oferecem, neste momento em que, com ou 
sem direitos políticos, prosseguirei na luta em favor do Brasil. Sei que nesta ter
ra brasileira as tiranias não duram; que somos uma nação humana, penetrada 
pelo espírito de justiça. Homem do povo, levado ao poder sempre pela vontade 
do povo, adianto-me apenas ao sofrimento que o povo vai enfrentar nestas ho
ras de trevas que já estão caindo sobre nós. Mas delas sairemos para a ressurrei
ção de um novo dia, dia em que se restabelecerão a justiça e o respeito à pessoa 
humana. 

O alto das forças tirânicas, que ameaçam apossar-se da Revolução, de ba
nir-me da vida pública terá conseqüências que dificilmente poderão ser previs
tas. Sabe Deus que não as desejo, pois não me fez o Criador para desejar o mal 
a quem quer que seja e muito menos a meu País, como não me fez para des
truir, e sim para construir. Mas querendo-o eu, ou não, a semente da injustiça, 
do arbítrio, da maldade, da crueldade, da violação da pessoa humana, de desres
peito, medrará, crescerá, dará frutos, e depois, como tem acontecido invariavel
mente, o castigo chegará, levando tudo de vencida. Infelizmente não serão ape
nas os maus semeadores que recolherão as tempestades negativas, mas também 
este pobre povo, vítima dos erros de seus dirigentes. 

Repito, o golpe que na minha pessoa de ex-chefe de Estado querem des
fechar atingirá a vida democrática, a vontade livre do povo. Não me estão fe
rindo pessoalmente, mas a todos os que se julgam no direito de escolher a 
quem desejam escolher para presidir o seu destino. Esse ato é um ato de usur-
pação, e não um ato de punição. Será um ato de traição às promessas da Revo
lução que oferecia uma oportunidade a todos os brasileiros de colaborarem na 
obra comum de reconstrução do País. Muito mais do que a mim cassam os di
reitos políticos do Brasil. 

Dirijo-me, agora, de maneira particular aos países estrangeiros, aos meus 
amigos do exterior, à opinião pública internacional para dizer-lhes que não jul
guem o meu País por este ato inspirado no ódio. Quero pedir-lhes que confiem 
não apenas na capacidade de recuperação do Brasil no plano econômico, mas 
também nas grandes reservas morais do nosso País. Não nos julguem por este 
ato de deplorável fraqueza política de uma parte dos cidadãos armados para a 
defesa nacional e que se voltam contra seus homens públicos, oferecendo um 

«tão injusto quanto bárbaro retrato do Brasil aos observadores do mundo exte
rior. Não somos nós, brasileiros, esses decapitadores, ávidos de mergulharem 
nas vidas alheias, no que elas têm de mais inviolável para oferecer à degradação 
pública os seus homens de estado, os que lutaram pelo engrandecimento do 
seus País. Estamos apenas atravessando uma hora difíciL Mas este é um País 
democrático, que repele os extremismos de qualquer natureza. Não nos jul-
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guem apenas por um ato, é o que peço a todos os que nos contemplam de fora, 
neste momento em que me levam uns poucos acima de mim mesmo pela dis
criminação do ódio e pela cegueira criminosa. 

Diante do povo brasileiro quero declarar que me reinvisto de novos e ex
cepcionais poderes neste momento para a grande caminhada da liberdade e do 
engrandecimento nacional. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é 
vivamente cumprimentado.) 



Josaphat Marinho 

• Promove defesa do Legislativo, em 

apreciação de proposta de emenda à 

Constituição. (13-1-67) 

1915 

O SENADOR JOSAPAT MARINHO (MDB - Bahia) - Sr. Presidente, 
Srs. Congressistas, o Projeto de Carta Constitucional retorna ao Plenário do 
Congresso, com demasiado colorido autoritário e centralizador, e sem a adoção 
das cláusulas asseguradoras de planificação e de desenvolvimento econômico 
objetivo e seguro. 

Embora a Comissão Mista haja adotado algumas emendas de relevo, não 
atingem elas o núcleo do projeto; não lhe modificam os pontos essenciais, em 
que se caracteriza por seu sentido antifederativo e antidemocrático. 

Além disso, não há segurança de serem mantidas, no Plenário, aquelas 
modificações consideradas mais essenciais, admitidas pela Comissão Mista. Ao 
contrário, a expectativa dominante é no sentido de que as alterações considera
das opostas aos objetivos governamentais serão revistas pela Maioria. Desta 
sorte, o que se espera, embora com tristeza, dos trabalhos deste Congresso, a 
que o Governo negou caráter Constituinte, embora lhe conferisse a tarefa de 
elaborar uma Constituição, não é a criação de instrumento adequado à institu
cionalização da vida jurídica, política e econômica do País. 
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Apesar das modificações votadas pela Comissão, o projeto encerra o espí
rito antifederativo com que foi elaborado pelo Poder Executivo. Pode a União 
intervir nos Estados, sob fundamento de grave perturbação da ordem ou de 
ameaça de sua irrupção. Substitui-se, assim, a cláusula própria do regime fede
rativo, de só permitir a intervenção no caso de comoção intestina grave ou de 
ameaça de sua ocorrência. Estabelece-se, em seu lugar, critérios sem delimita
ção segura de seu alcance. 

Mais do que isso: admitida a intervenção nos Estados por verificar-se per
turbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, o Poder Executivo Federal 
usurpa ao Governo das unidades federadas atribuição que lhe é própria, ou 
seja, a de resguardar a tranqüilidade pública. 

Da tradição federativa, no Brasil e no mundo, a norma é que os governos 
estaduais têm a prerrogativa de resguardar e manter a ordem pública, e somen
te quando não podem fazê-lo interfere, a pedido deles, ou para segurança geral 
do Estado, o poder da União. Agora, subverte-se o princípio. 

Mas, como toda a tendência do projeto, no que concerne à estrutura da 
Federação, é de caráter centralizador e autoritário, ampliam-se os casos de re
dução de autonomia dos municípios. A maioria da Comissão recusou a autono
mia das capitais, para que prevalecesse o critério imposto pelo Ato Institucional 
n° 2, Pior, porém, é que se criem novos casos de prefeitos nomeados. Se a 
Constituição de 46 já facultava a nomeação de prefeitos para as estâncias hi-
drominerais, o projeto, mantido pela Comissão, por maioria de seus mem
bros, criou duas hipóteses novas de estrangulamento da autonomia local. 
Passam a ser nomeados pelo Governador, com autorização da Assembléia Le
gislativa, os Prefeitos dos municípios incorporados ao patrimônio artístico e 
histórico nacional, e, com autorização do Presidente da República, os Prefeitos 
dos municípios que, por lei federal, forem declarados do interesse de segurança 
nacional. 

Várias cidades ilustres do País perdem, assim, a capacidade de escolher 
seus dirigentes, que serão da livre escolha dos governadores, com a aquiescên
cia da Assembléia Legislativa, ou com a intervenção, mais do que indébita, hu
milhante, do Presidente da República. 

Notem, os eminentes Srs. Congressistas, que essas restrições incidem pre
cisamente em cidades que, por sua categoria, constituirão algumas das comunas 
mais desenvolvidas do País, social, política e economicamente. 

Ora, a presunção é a de que justamente esses centros evoluídos têm po
pulação capaz de promover as escolhas mais acertadas para a administração de 
seus destinos. Exatamente esses perdem a aptidão da escolha de seus dirigen
tes! 
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Não é disso que se cogita no projeto governamental brasileiro. 

Aqui o que se quer é que funcionando regulamente o Congresso Nacio
nal, o Presidente da República, sob a alegação de urgência, possa legislar sobre 
segurança nacional e sobre finanças. Isto, acentue-se, num regime em que o 
Congresso já funciona obediente a prazos fatais e improrrogáveis. 

Felizmente a Comissão, com o apoio do nobre Relator-Geral, corrigiu, 
pelo menos, um desses excessos, quando não aquiesceu em dar a projeto de 
emenda constitucional do Presidente da República rito privilegiado, diverso do 
projeto de iniciativa de.parlamentares. É, pelo menos uma redução do privilé
gio, já que não se pode, diante da pressão das circunstâncias, suprimir, como 
fórmula de caráter permanente, a outorga de ter o Presidente da República a 
iniciativa de projeto de emenda constitucional. 

Assim investido dessas prerrogativas, nem por isso está satisfeito o Poder 
Executivo. É insaciável, não apenas na absorção dos poderes dos outros órgãos 
institucionais mas na submissão e supressão dos direitos dos cidadãos em geraL p 
Falta-lhe não só a compreensão exata da vida política - falta-lhe a grandeza de 
interpretar a alma do cidadão brasileiro. Assim, vê-se que o Governo concorda 
na substituição do capítulo mesquinho que veio no projeto, sobre os Direitos e 
Garantias Individuais. Mas, como lhe falta a grandeza para compreender o que 
esses direitos representam como núcleo fundamental de proteção de todos os 
homens, impõe que, na modificação, se mantenha o dispositivo que autoriza a 
suspensão de direitos mediante simples representação do Procurador da Repú
blica ao Supremo Tribunal Federal. Argüi-se que a presença do Supremo Tri
bunal Federal, como órgão deásório, será a garantia do resguardo dos direitos. 
Em verdade, todos sabemos que-não é assim. Não é, primeiro, porque no Su
premo Tribunal Federal também se verificam circunstâncias em que os juizes 
participam do espírito da política dominante. 

Admita-se, entretanto, que tal não venha a ocorrer. Pergunta-se: em que 
será fundamentada esta representação? Quais são os dados de prova que com
petirá ao Procurador-Geral da República levantar para ameaçar o cidadão da 
suspensão de seus direitos? Não o diz o projeto, nem quer dizê-lo, exatamente 
para que levantamentos arbitrários, inquéritos sumários, como os que ainda há 
pouco determinaram a supressão de direitos de cidadãos idôneos no Brasil, 
possam levar à suspensão de outros direitos. 

Tanto mais grave é o que ocorre quando limitar a suspensão desses direi
tos, mediante representação, apenas aos direitos políticos, não resguarda o cida
dão em seus direitos individuais. 

E por que não resguarda? Não resguarda por dois motivos fundamentais: 
primeiro, porque há uma norma na Constituição que é, por assim dizer, sem 
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fronteiras. Está no art 87, segundo o qual todo cidadão é responsável pela se
gurança nacional, nos termos definidos em lei. Quem pode assegurar quais se
rão esses limites? Quem pode determinar, quem pode garantir que amanhã o 
Poder Executivo não exercerá o poder férreo de coagir o Congresso Nacional, 
como tem coagido nesses três anos? 

Porém, há mais. No Capítulo do Estado de Sítio, prescrito está que, além 
daquelas garantias enumeradas, que pela Constituição podem ser suspensas, o 
Poder Executivo terá o privilégio de adotar outras providências por lei. Quem 
pode garantir quais serão essas providências? Se um regime em que não há de
cretação de estado de sítio o Governo exerce pressão e obtém medidas incom
patíveis com a ordem democrática e a sobrevivência dos direitos políticos indi
viduais, o que não poderá conquistar decretado o estado de sítio? 

Dir-se-á que se trata de lei que deve ser previamente votada. Sem dúvida. 
Mas quem garantirá que, decretado o estado de sítio, o Governo não peça ao 
Congresso Nacional a modificação da lei, para agravar a insegurança existente? 

O Sr. Alde Sampaio — Permite-me V. Exa um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pois não. 

O Sr. Alde Sampaio - Eu queria uma informação de V. Exa essa orientação 
não pode ser tomada em estado de sítio, debaixo de decreto-lei, uma vez que 
está em causa a segurança nacional. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Açode, com rigorosa oportunidade, ao 
desdobramento deste raciocínio, o nobre Deputado por Pernambuco. Se todas 
as circunstâncias que acabei de falar não bastassem, ainda há de ver-se que as 
restrições, as limitações previstas sucumbiriam diante do poder que resta ao 
Presidente a República de legislar por decreto-lei, em nome da segurança nacio
nal. 

O capítulo dos Direitos e Garantias passa a ser, assim, um campo aberto 
às limitações da lei, no regime normal ou no regime de exceção, o que é incom
patível com a civilização de nossos dias, com a orientação da técnica constitu
cional que predomina nos povos cultos. 

O Sr. Ulysses Guimarães - Permite-me V. Ex" um aparte? - Desejo, a pro
pósito da magnífica oração que V. Exa está proferindo, voltar ao assunto que 
V. Exa, magistralmente, como de hábito, focalizou, quanto à, praticamente, der
rogação dos direitos individuais, com a possibilidade de representação do Pro-
curador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, É preciso que se 
medite no seguinte: em qualquer delito que não seja da gravidade daquele de 
suspensão dos direitos individuais — e diga-se de passagem que esse impossibili
ta o exercício das profissões — há a possibilidade ampla de formação do proces
so de defesa - há a instância policial, depois a judiciária - ao passo que no pro-
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cedimento configurado pelo projeto constitucional se verifica que o Procura-
dor-Geral da República, baseado em elementos, em dados do processo de for
mação exclusivamente ao seu arbítrio, representa ao Supremo Tribunal Federal. 
V. Exa disse muito bem. Além dos perigos daí advindos, há de admitir sempre 
os incômodos e as despesas, advindos de um processo tão sumário que derroga 
a preceituação de defesa ampla concedida ao acusado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Rigorosamente apropriada a observa
ção de V. Ex" Deputado Ulysses Guimarães. O projeto não cuida da formação 
de culpa para que a representação seja fundada. 

O Sr. Chagas Freitas - Nem de defesa! 

O Sr. Geraldo Freire - V. Ex* permite? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pois não. 

O Sr. Geraldo Freire — Nobre Senador Josaphat Marinho, a palavra de V. 
Exa - eu já o disse uma vez e o repito - nós a recebemos sempre como a lição 
de um eminente professor. Agora, o que me admira é o pessimismo de V. Ex* 
Não posso participar dele. V. Exa vê tudo com cores negras. Quando o projeto 
entrega o julgamento dos abusos dos direitos individuais — e V. Exa como eu e 
como todos nós, há de compreender que, se o uso desses direitos é uma grande 
garantia do homem, o abuso deles é um mal a ser evitado — quando o projeto 
entrega o julgamento ao Supremo Tribunal Federal, V. Exa duvida da própria 
imparcialidade desse Tribunal. E quando, por outro lado, o projeto define que 
todos nós somos responsáveis pela segurança nacional, uma coisa que é eviden
te, é clara, diz também que essa responsabilidade será nos termos definidos pela 
lei, V. Ex" duvida da fortaleza do próprio Poder Legislativo. Não tenha dúvidas 
V. Exa porque os direitos e garantias individuais estão preservados na Consti
tuição e, também, as prerrogativas do Poder Judiciário, bem como do Poder 
Legislativo. Tudo haverá de caminhar normalmente, como tem sido na história 
do País. Ela em nada se modificará. O que não podemos ter é esse pessimismo 
de que V. Exa está possuído, porque, no futuro, como no passado, o Executivo 
será um grande poder, sem diminuir nenhum dos outros, já que a soberania de 
todos eles está resguardada, tanto no Projeto de Constituição quanto nas emen
das aprovadas na Comissão que se reuniu para esse fim. 

O Sr. Josaphat Marinho — Agradeço as generosas palavras iniciais do nobre 
Deputado Geraldo Freire. Permita-me, porém, objetar-lhe que não se trata de 
pessimismo. Em verdade, uma constituição não se elabora nem com pessimis
mo, nem com otimismo, mas com objetividade. O que nós temos que fazer é a 
elaboração de um texto que, na medida do possível, corresponda à realidade 
nacional, dentro das circunstâncias em que operamos o exercício dos nossos 
poderes. 
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Ora, meu nobre colega, o que vimos foi, em abril de 1964, desta mesa, o 
Presidente da República jurar solenemente que seria um servo da Constituição. 
E vimo-lo, depois, não um servo da Constituição, mas a ela se sobrepondo 
para baixar o Ato Institucional n° 2. Vimos nesse período, o Presidente da Re
pública proclamar a necessidade de fortalecimento da Federação e destruí-la. 
Vimos o Presidente da República assinalar, inclusive, em mensagem ao Con
gresso, a necessidade de fortalecer o regime partidário para, em seguida, supri
mi-lo. E suprimi-lo da maneira mais inconveniente para o País, para determi
nar, em seguida, por um Ato Complementar, a formação de duas agremiações 
e, após passar a adotar providências, por outros Atos Complementares, desti
nados a impedir a livre formação do regime pluripartidário. 

Não se trata, portanto, de pessimismo, mas de ser realista na observação 
dos problemas, dos fatos. 

O Sr. Alceu de Carvalho - Permite V. Exa um aparte? 

O Sr. Josaphat Marinho - Um momento. 

Nem seremos ofensivos ao Congresso, admitindo a pressão sobre ele. A 
pressão sobre os congressos se exerce em várias partes do mundo mas, sobre
tudo, nas fases de exceção. Nessas fases, quando os congressos são mantidos, 
são-no para dissimular a instituição da ditadura. Os congressos, entretanto, 
permanecem destruídos da soberania de decidir, de que se investe, pelos atos 
de arbítrio, o Poder Executivo, tal como no Brasil, a partir de março de 1964. 

Ouço V. Ex.a Sr. Deputado. 

O Sr. Alceu de Carvalho - Nobre Senador, vejo, como V. Ex* nesse projeto 
governamental, um feixe de armadilhas, e uma das mais graves armadilhas é 
todo esse amontoado que se encontra no art 150, que o Governo insiste que 
permaneça. Acredito que a irredutibilidade do Governo na supressão desse arti
go reside na circunstância, no fato de que, através dele, se transfira para o Su
premo o poder de cessação de mandatos parlamentares. E isto é gravíssimo. 
Antevejo, nesse artigo, a delegação de poder ao Supremo Tribunal Federal para 
cassação de mandatos parlamentares, e que fere, contraria, profundamente, a 
tradição parlamentar brasileira e mundial, porque é um poder que deve ser de
legado ao Poder Político. Não desconfio do Supremo, mas é um poder exer
cendo outro poder. E a nossa tradição determina que se deixe ao poder políti
co o extremo direito da cassação de mandatos. 

O Sr. Josaphat Marinho - Tem razão V. Exa inclusive porque, se reconhece
mos que o Supremo Tribunal Federal, na presente fase histórica, procedeu com 
irrecusável independência, também não podemos ignorar que os Juizes erram e 
muitas vezes, nos seus julgamentos, segundo as circunstâncias, são impelidos 
por suas tendências políticas e ideológicas. 
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O Sr. Dias Meneses — Permita-me V. Ex*. A observação, há instantes feita, 
pelo nobre Líder Geraldo Freire, é de uma candura comovente. É como se ig
norasse S. Ex" que está o País subjugado ao Estado militarista, originário do 
pensamento da Escola Superior de Gerra, que vem de gerar essa nova figura de 
conceito da segurança nacional. Com os poderes conferidos ao Executivo, tal
vez um Presidente — que não seja um títere, um déspota como é o Presidente 
Castello Branco — venha a ser levado a praticar, todos os dias, os excessos para 
os quais V. Ex" com rara oportunidade, agora procura chamar a atenção do 
Plenário do Congresso. 

O Sr. Josaphat Marinho - Muito Obrigado a V. Ex* pelos subsídios que traz 
ao debate, nobre Deputado Dias Meneses. 

O Sr. Alde Sampaio — Nesta ordem de apartes, permita-me ainda V. Exa. 
Quero referir-me, no momento, ao aparte do nobre Líder e amigo, Deputado 
Geraldo Freire. Diz S. Ex1 que as soberanias plenas serão mantidas, referindo-
se à soberania do Poder Legislativo e à do Executivo. Queria realmente fazer 
lembrar que, na verdade, na história da Democracia, se estabelece que o grande 
ato democrático de civilização ocidental foi tirar a soberania do Poder Executi
vo e mantê-la, única e exclusivamente, no Poder Legislativo. O Poder Executi
vo não tem soberania, porque hoje é fato conhecido, prescrito e até constante 
da nossa Constituição que a soberania vem do povo. Por isso mesmo, uma das 
razões porque sou favorável à eleição indireta do Presidente da República, é o 
fato de não se lhe dar mais esse atributo, que será para sempre alegado, quando 
ele estiver defendendo a sua soberania. Não! Poder Executivo não tem sobera
nia. A soberania popular só existe, só se exerce através do Poder Legislativo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Mas note V. Exa que essa soberania do 
Poder Legislativo não existe, e reconheceu que não existe o nobre Deputado 
Oliveira Brito ao acentuar, como Sub-Relator, perante a Comissão Mista, que 
este Congresso elaborava uma Constituição sem ser, entretanto, uma Assem
bléia Constituinte. 

Aliás, em matéria de soberania, o Governo é contra todas, só admite a 
dele. Tanto é assim, que a Comissão conseguiu, por maioria, resguardar a sobe
rania do júri. E os líderes do Governo desde logo, acentuaram que não tinham 
nenhum compromisso para a decisão do Plenário. 

Tudo, aliás, é feito nessa base de manutenção de poderes excessivos do 
Poder Executivo. Quer ele, porém, mais do que ele próprio se conferiu pelo 
Ato InstitucionaL Por quê? Notem os nobres Srs. Congressistas que o Ato Ins
titucional n° 1, ao aprovar a supressão de direitos e a cassação de mandatos, ao 
aprovar a exoneração de funcionários, permitiu que o Poder Judiciário apre
ciasse esses últimos atos quando houvesse violação de formalidades extrínsecas. 
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Logo, abriu oportunidade a que, em determinadas hipóteses os atos para corri
gir injustiças praticadas. Pois bem: pelo projeto, o Governo quer que o Con
gresso lhe dê o que o Ato Institucional não deu: um bill de indenidade. Porque 
pretende que aprovemos todos os atos praticados pelo poder revolucionário, 
como pelos poderes estaduais, sem apreciação judicial de qualquer natureza. 
Vale dizer, sem apreciação daqueles casos em que houve violação de formalida
de extrínsecas. Terá, então, o Congresso Nacional consagrado definitivamente 
a injustiça, que o Poder revolucionário não quis ou não pode consagrar, sob 
sua responsabilidade. 

O Sr. José Guiomard- V. Ex" permite um aparte? 

Também lamento, como V. Ex*, este fato. Mas é preciso recordar que 
isto é comum, não fora da feitura da Constituição. Lembre-se V. Ex*, professor, 
que a Constituição de 1934 deixou para o Governo que vigia então, o mesmo 
bill de indenidade. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sim. Mas em 1934, quando a Consti
tuição foi votada, já cidadãos atingidos não se encontravam sob as mesmas li
mitações a que estão sujeitas as vítimas dos atos discricionários de 1964 e 1965, 
nem houve, naquela oportunidade, a amplitude de violência com que a revolu
ção recente marcou o seu procedimento. 

Além disso, nobre colega, note V. Exa que figuras ilustres da vida pública 
brasileira, logo após puderam retornar ao exercício dos seus direitos, conquis
tando mandatos através dos quais voltaram a combater o Governo emergido 
da revolução de 1930. Agora, o poder revolucionário não permite sequer que, 
neste Projeto de Constituição, se entreabra, através de uma disposição genero
sa, a oportunidade de anistia dos injustiçados. Sabe-se, notoriamente, que essa é 
uma das exigências do poder dominante. As situações são, portanto, historica
mente diversas. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. Exa um aparte? 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Ouvi aqui referência à 
Constituição de 1934. Ah, se pudéssemos invocar a Constituição de 1934! As 
disposições transitórias, no art. 19, dispunham; (lê) 

"E concedida anistia ampla a todos quanto tenham cometido crimes políticos, até a 

presente data." 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - V. Exa cita, oportunamente, o disposi
tivo a que me havia referido, sem indicar o texto. As situações como dizia ao 
nobre Senador José Guiomard, são historicamente diversas. Ali, o poder revo
lucionário manteve a aprovação dos atos, muito menos graves do que os atuais 
e através da Assembléia Constituinte. Mas esta é a grande diferença! E que, em 
34, o ditador, embora ditador, permitiu que a Assembléia, por ser soberana, 
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dada sua própria natureza constituinte, liberasse de punições os atingidos pela 
revolução. Agora, não! Condenado é condenado, ainda que injustamente puni
do. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Exa um aparte? 

Queria apenas acentuar - já que V. Exa tantas vezes se referiu à generosi
dade - que nesta Constituição enviada pelo Sr. Presidente da República só há 
uma palavra generosa, que é a do Preâmbulo — Deus. Por isso, a minha emenda 
retira o nome de Deus do Preâmbulo, para que tudo seja igual, nesta violência 
que se quer impor ao povo brasileiro. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - A lembrança de V. Exa, nobre Depu
tado Nelson Carneiro, tem também um outro sentido — o de não envolver a 
misericórdia divina nas violências praticadas, e a que não se quer dar cabo. Po
rém, há uma outra generosidade, neste projeto duro, drástico, rigoroso, rijo, 
contra os poderes institucionais e os direitos dos cidadãos. Ele é generoso no 
tratamento dado ao poder econômico. Aí, é generoso, é o consórcio do domí
nio político com o regime capitalista, como convém sempre às ditaduras. E as 
emendas que o projeto recebeu na Comissão não são de molde a modificar esse 
modelo. 

Note-se, para simplificar — pois que o meu tempo está esgotado — que 
ainda quando admitiu uma inovação, que no projeto não estava, a maioria fez 
uma restrição que praticamente anula o direito. Quando se votou, perante a 
Comissão, o preceito que assegura ao operário a participação da gestão da em
presa, só foi possível consegui-lo com a cláusula "excepcionalmente". Vale di
zer, o que deveria ser um direito normal, o que deveria ser condição constante 
do que, ainda há pouco, um nobre representante do Partido do Governo cha
mava de integração do operário na empresa, passa a ser a exceção, sujeito, con
seqüentemente, ao arbítrio e às vacilações da legislação ordinária. Já se sabe 
também — e é preciso que se diga com clareza, ainda para mudar amanhã, se a 
maioria mudar amanhã, que há movimento no sentido de excluir do texto a 
emenda Adolpho Oliveira, que proclamou o monopólio do petróleo, da sua ex
ploração até sua industrialização. É que o projeto, autoritário no plano político, 
é flexível, como convém ao Governo associação ao poder econômico, na disci
plina do capitalismo vigente. 

Vê-se, então, que falta a este projeto, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, a 
característica essencial à definição de uma Constituição. 

Salientou George Burdeau que uma Constituição é uma opção política 
firme. Quando a Constituição varia com as contingências - acrescentou — não é 
mais do que um álibi que mal dissimula a primazia do fato sobre o Direito. É 
exatamente o que está dominando a elaboração desta Constituição: é a conjun-
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tura, são circunstâncias que modelam a elaboração do texto. Em nome dessa 
conjuntura, que não representa a realidade nacional, subvertem-se os direitos, 
suprimem-se as garantias, desfaz-se a soberania do Poder Legislativo. 

0 Sr. José Guiomard— Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pois não. 

O Sr. José Guiomard - V. Ex8 volta à soberania do Poder Legislativo. Sabe 
V. Exa bem de perto que também participo das preocupações de V. Ex3 quanto 
a essa soberania. Mas V. Exa, depois desta lição magistral... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Bondade de V. Ex". 

O Sr. José Guiomard—... há de convir — nem deve descer desta tribuna sem 
reconhecer - que há uns tantos fatos que são fatos e não teses. Falou V. Ex2 

duramente sobre os prazos que eram dados, nesse Projeto de Constituição do 
Executivo, ao Congresso Nacional. V. Exa tem toda razão, os prazos são exí
guos, curtos, mas V. Exa não se esqueça de uma coisa: quando o Congresso 
Nacional era inteiramente livre e soberano; houve erros que nós mesmos devía
mos ter corrigido e não o fizemos. Hoje somos vítimas desses erros e nos la
mentamos. Planos de desenvolvimento econômico, como o da Superintendên
cia da Valorização Econômica da Amazônia, aqui demoraram anos e anos a fio 
e nunca chegaram a ser implantados, nobre Senador. 

O SR JOSAPHAT MARINHO - Agrada-nos, com certeza, ouvir de V. 
Exa a declaração de que participa das nossas preocupações, e, homem inde
pendente que é, sei que participará, também, do nosso repúdio ao que é ilegíti
mo. Diria a V. Ex* que ninguém é contra as modificações necessárias. Estou 
entre os que acham que prazos devem ser estabelecidos para o trabalho legisla
tivo, além da fixação de prazos curtos, se dê ao Presidente da República a prer
rogativa de reduzi-los quando julgar que determinada lei deva ter caráter mais 
urgente do que outras. Isso deveria ser matéria da competência soberana do 
Poder Legislativo. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite-me V. Exa uma aparte? 

O SR JOSAPHAT MARINHO - Pois não. 

O Sr. Nelson Carneiro — V. Exa ressalta a situação privilegiada, excepcional 
em que ficará o Poder Executivo, aprovada esta Constituição. Quero, na sere
nidade que V. Exa conseguiu despertar, com o seu brilho, neste Plenário, con
vocar os Srs. Deputados e Senadores para a apreciação do art. 66 do Projeto da 
Constituição: 

"É da competência do Poder Executivo a iniciativa das leis orçamentárias e das que 

abram crédito, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou 

auxílio, ou de qualquer modo autorizem, criem ou aumentem despesa pública." 
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Apresentei, Sr. Senador, a emenda n° 131-5 neste termos: 

"É da competência do Presidente da República a iniciativa das lãs orçamentárias e 

das que abram crédito, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos do Poder Exe

cutivo..." 

E não, através daquele texto, a prevalência das emendas já rejeitadas por 
este Congresso, da paridade dos servidores. 

Emais: 

"... determinem o texto das subvenções e auxílios a serem consignados pelo Congresso 

Nacional, e, em regra, criem ou aumentem a despesa pública." 

Porque, de agora em diante, nem as simples subvenções poderão ser dis
criminadas pelo Legislativo. Ficarão, se vitorioso o art. 66, na competência do 
Poder Executivo as leis que concedam subvenções ou auxílios. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - É o estrangulamento da competência 
do Congresso na elaboração orçamentária! 

O Sr. Jairo Brun - Permite V. Ex* um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pois não. 

O Sr. Jairo Brun — Saiba, Senhor Senador, que venho a este microfone 
com grande constrangimento porque gostaria mais de estar ouvindo a magistral 
aula que V. Ex1 está dando que, no entanto, não sei se será bem aproveitada 
pela maioria desta Casa. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - É um prazer a intervenção de V. Exa 

O Sr. Jairo Brun - Muito agradecido a V. Ex* Quero dizer, inicialmente, 
que para mim vale mais um Congresso inteiramente livre e com prazos dilata
dos para legislar, do que um Congresso que não seja inteiramente livre — esta a 
confissão estarrecedora do nobre Senador que há pouco aparteou V. Ex1 - em
bora legislando com rapidez. De forma que nós estamos aqui votando uma 
Constituição num Congresso que não é inteiramente livre. Aliás, Sr. Senador, 
em pronunciamento que fiz, desta tribuna, denunciei, desde logo, que não po
deríamos estar aqui realizando um trabalho como este, porque não possuímos 
poderes constituintes. Na verdade, isto que estamos fazendo, para mim, Cons
tituição não será, porque não resguarda, como V. Ex* há pouco gizou, dessa tri
buna, o bem-estar do povo brasileiro, a realidade nacional. Esta Constituição, 
como os representantes do Governo têm dito constantemente, procura espe
lhar tão só a filosofia do Governo. Tanto assim que as emendas só poderão ser 
aceitas, se não ferirem a filosofia do Governo, que orienta e encaminha esse 
projeto dito de Constituição. Depois desse magnífico discurso de V. Ex", que 
há de ficar nos Anais do Congresso Nacional como um dos momentos mais al
tos da vida política brasileira, cada vez se robustece mais a minha convicção de 
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que esta é uma lei transitória dos representantes do Congresso que possuem, 
inclusive na situação, cérebros privilegiados, que são homens que até ontem 
eram os paladinos da verdade, têm a coragem de vir defender esta proposição. 
Sabem eles da situação, também, que neste instante se está cometendo um dos 
mais dolorosos crimes contra as tradições políticas e culturais desta República. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - V. Exa tem m ã o na sua observação, 
ilustre Deputado Jairo Brun. 

Disse-se, entretanto, há poucos dias, desta tribuna, pela voz de um dos 
Líderes do Governo, que essa Constituição era assim configurada para ser ajus
tada à realidade nacional, à "conjuntura", e invocou-se o pensamento de Olivei
ra Viana para justificar a enormidade. Ora, Oliveira Viana precisamente ensi
nou no seu livro Problemas de Política Objetiva, que uma Constituição se elabora 
não fundada nos fatores emocionais de transição, mas nas virtudes comuns e 
permanentes do povo. As virtudes comuns e permanentes do povo brasileiro 
não são as que definem a comunidade nacional como um conjunto de subversi
vos e corruptos, que devam estar mais submetidos às prescrições da lei penal 
do que protegidos pelas garantias da lei constitucional. 

Srs. Congressistas, esta Constituição é elaborada, assim, sob o signo da 
transitoriedade. Por nossa sorte, nasce por igual, sob o signo da revisão. 



Teotônio Vilela 

• Quatro dias após a morte de jusceli

no Kubitschek, ocupa a tribuna para pres

tar-lhe homenagem póstuma. (26-9-76) 

1917-1983 

O SR. TEOTÔNIO VILELA (Arena - Al. Pronuncia o seguinte discurso) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os inimigos não mandaram flores, mas desta vez estão mandando. Não 
há mais inimigos, todos se aconchegam à sombra da morte e persignam-se 
diante da mesma fé. Uns clamam alto a união dos tempos; outros, em silêncio, 
sacodem no peito as emoções desencontradas mais dirigidas. De longe, é possí
vel que haja espectadores indiferentes, mas é difícil encontrar um coração tran
cado no rancor. Todo o Brasil parou e sentiu a morte do ex-Presidente Jusceli
no Kubitschek de Oliveira. Na Amazônia, nos sertões do Nordeste, nos cam
pos dos goitacazes, em piratininga, nos pampas - o sentimento brasileiro uniu-
se de pesar e de lembranças. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permite V. Ex1 um aparte? 

O SR. TEOTÔNIO VILELA (ARENA - AL) - Com muito prazer, 
Senador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Senador Teotônio Vilela, em Per
nambuco, onde me encontrava, a notícia do trágico desaparecimento do saudo
so ex-Presidente Juscelino Kubitschek explodiu como se fosse a desintegração 
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do átomo do sentimento, ferindo e fazendo sangrar profundamente a alma na
cional Todos nós, homens do Nordeste, temos sempre presente as grandes 
realizações do seu governo, especialmente a Sudene, marco inicial do desenvol
vimento nordestino, implantado de maneira singular, em cujo Conselho Deli
berativo participam todos os governadores da região. E, ainda mais, subordina
do diretamente à Presidência da República, conseqüentemente com status mi
nisterial, possibilitando ao Presidente o acompanhamento dos principais pro
blemas do Nordeste. Infelizmente não foi modificada essa prerrogativa, pas
sando a Superintendência Regional do Nordeste a simples Departamento do 
Ministério do Interior. Talvez seja esse um dos motivos que vêm dificultando o 
progresso e o desenvolvimento da nossa região. A Sudene está minguando dia 
a dia e com ela também as nossas esperanças. Por tudo isso, e também pelo 
exemplo do otimismo que nos legou e do qual Brasília o expressa tão bem, es
tamos nesta hora, em nome de Pernambuco, unindo as nossas palavras à pala
vra brilhante de V. Exa, para lamentar mais uma vez o desaparecimento desse 
brasileiro e estadista. 

O SR. T E O T Ô N I O VILELA (ARENA - AL) - Muito obrigado, 
senhor Senador Paulo Guerra. 

O pesar é comum, as lembranças é que suscitam algo de novo na alma 
nacional: o tema da liberdade. 

Sei, Sr. Presidente, que o Senado vai homenagear o ilustre homem público, 
filho de dona Júlia. Não estou me antecipando por precipitação; antes de mim, 
outros Senadores já falaram. E se agora falo é simplesmente porque não conte
nho as emoções e as reflexões. Não falo por falar, mas por sentir a alma inquie
ta, sôfrega, incontrolável, sobrecarregada de solicitações e apelos, arrebatada de 
sons e clamores, arrastada pelos tempos de ontem, de hoje e de amanhã em su
cessivas metamorfoses até chegar, trêmula e contrita, ao túmulo de Juscelino e 
descobrir que ali não jaz, mas vive o tema da liberdade. 

Não foi um paladino, um gênio, um mito — foi mais que isso: um cidadão 
comum que se fez herói, depois de lutar muito, acertando e errando, mas sem
pre com inteligência e amor, sensibilidade e respeito, principalmente com a 
qualidade rara de saber valorizar tudo que fazia ou tocava e vibrar com tudo 
que a imaginação lhe oferecia. Juscelino passou a ser uma pessoa de casa, fami
liar, um herói doméstico, um ser íntimo da gente, uma criatura como outra 
qualquer, mas com qualquer coisa impressionante de atração irresistível ejovia-
lidade penetrante. O povo não se prostra diante dele, carrega-o nos braços, 
como os líderes populares de antigamente ou os ases esportivos de hoje. 

É que Juscelino descobriu, talvez por inspiração de Mário de Andrade, o 
escritor e poeta paulista, que amar não é verbo intransitivo, mas é transirivo di-
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reto. E no poder descobriu, de pronto, que governar é também verbo transiti-
vo direto, isto é, "o que exprime ação que passa ou transita dó sujeito a um ob
jeto direto". E não fez outra coisa senão isso - amando ou governando. Diria 
mesmo que amar e governar fundiram-se em um só verbo, ao menos tão entro
sados e Íntimos que nunca soube governar sem amar ou amar o Brasil prescin
dindo da noção de governo. Governando o Brasil teria que perdoar para amar 
- e todos nos lembramos de Jacareacanga e Aragarças, da revista Maquis e ou
tras publicações violentamente contrárias ao seu governo e à sua pessoa. 
Amando o Brasil, teria que amar o seu governo, ainda que dele discordasse, 
mesmo porque amar não é ser subserviente. E por assim entender as sutilezas 
do bem — único objetivo de sua vida — é que, no exílio, em modesto quarto de 
hotel em Nova Iorque ou Lisboa, chorou amando o Brasil com a mesma brasi-
lidade emotiva que o levou a amar chorando Brasília redescoberta e consolida
da, anos depois de passar a faixa presidencial. 

As manifestações que cercam a morte trágica do ex-Presidente exigem os 
nossos cuidados e a nossa atenção. Uma das prerrogativas ainda válidas do par
lamentar é interligar o Estado com a Nação, sentir-lhes as reações e analisar, 
em resguardo dos interesses do povo, as dissonâncias e consonâncias porventu
ra existentes. As instituições não sobrevivem sem apoio da opinião pública, do 
mesmo modo que a vontade política do povo não se ordena sem que Nação 
encontre instituições que interpretem as suas aspirações. 

O Parlamento, se vivo, reflete os encantos ou desencantos das populaçõ
es que lhe dão representatividade. Sabemos do pouco que somos, mas tudo é 
muito quando se tem a consciência da escassez e a determinação de valorizar as 
partículas mais reduzidas. Seráisso, talvez, a forma humana de reproduzir o mi
lagre de multiplicação dos pães. 

Sr. Presidente, não se move aqui o propósito gratuito de exaltar, pura e 
simplesmente, o governo e o homem contra os quais me coloquei, tempos 
atrás, quando Deputado Estadual, segundo a linha política da UDN, partido a 
que então pertencia. Nada me dói pelas discordâncias antigas com o então Pre
sidente da República, e nada me impede, hoje, de orgulhar-me do seu porte his
tórico de estadista e de cidadão brasileiro exemplar da nossa raça. Não exem
plar por ser um puro, um santo, um mito ou gênio; não, a sua exemplaridade 
vem exatamente da condição de ser um homem comum que se fez grande 
aproveitando em largo estilo as qualidades dominantes do povo, sem perder, 
no governo, as características e as aspirações do homem brasileiro. O que Jus-
celino mais conseguiu, e daí o seu triunfo, foi canalizar, burilar, comandar, com 
amor e alegria, argúcia e pertinácia, parcelas vivas dos anseios nacionais, dentro 
de um estilo de governação que podia ser discutível, mas respaldado por uma 
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maioria popular indiscutível; que podia não contentar a todos, o que é eminen
temente democrático, mas contentava a grande parte do povo, que se revelava 
entusiasta do seu trabalho. 

E tornou-se realmente grande, marcando a sua obra administrativa, um 
divisor no processo de desenvolvimento integrado do País. Muito maior, entre
tanto, seria no ostracismo, ao provar, com sua obstinada crença no Brasil, que a 
liberdade durante o seu governo não fora um ato de tolerância demagógica e 
nem um perigo para as instituições, mas um ato de amor à democracia e ao povo. 
Tanto isso é verdade que, punido pela revolução, continuou o mesmo homem jo
vial, sem ódio e sem recalque, mas encarnando, sem qualquer radicalismo e sem 
passar recibo de mágoa, o triunfo contraditório da liberdade, que o brilho dos seus 
olhos, a sonoridade das suas gargalhadas, a sobriedade política diante das manifes
tações de rua, as apreensões afetivas pelo bom desempenho do Governo e melhor 
desfecho para o destino do Brasil não conseguiam esconder. 

Não estou aqui, Sr. Presidente, para simplesmente louvar, num ato de ca
pitulação oportunista, a figura do estadista morto, mas para caracterizar a sua 
importância, expressa nas emoções populares, na conjuntura política que en
volve a todos nós, governantes e governados. Conjuntura em que os fenôme
nos sociais, como é comum nos regimes transitórios, facilmente se transfor
mam em fenômenos políticos. Uma vez rompidas as fronteiras, característica 
do arbítrio entre os problemas políticos, econômicos e sociais, as áreas específi
cas de cada um deles, que na normalidade funcionam como vasos comunican-
tes rigorosamente controlados, na anormalidade simplesmente invadem, se 
confundem e tumultuam-se entre si, a ponto de se dizer, ao talante da circuns
tância, que um é outro, ou todos são a mesma coisa, quando cada qual é dife
rente. Essas confusões nos têm custado graves vexames, erros de diretrizes, fal
sas conclusões. Nessa trilha, a rigor, nunca se sabe o bem ou o mal que se faz a 
qualquer dos problemas. Às vezes o remédio para um era para outro e necessa
riamente o efeito se dá inteiramente fora das expectativas. Acerta-se mais pelo 
acaso do que pela escolha do remédio. E quando se erra, a culpa é do doente, 
que, ou é irrecuperável ou intolerante. 

O ex-Presidente desaparecido não precisa do depoimento dos seus anti
gos adversários para que a história venha a considerá-lo maior do que já o julga 
a opinião pública. Se alguma coisa Juscelino teria desejado, e se tanto ouso al
cançar o valor que emprestava a tudo que é Brasil e à brasilidade extremada do 
seu espírito, seria a sua reconciliação com o poder revolucionário. Não teria ele 
tanta mágoa de ser cassado quanto tinha do Brasil mostrar-se tão estranhamen
te dividido entre bons e maus, sem chance alguma destes recuperarem digna
mente a imagem perdida. Até os condenados em prisão celular podem amanhã, 
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pelo seu comportamento, de acordo com os Códigos, recuperar a liberdade an
tes de cumprir a pena. As punições políticas, ao contrário, terminada a pena, 
continuam privando os punidos de todos os direitos que a punição lhes impu-
sera por tempo determinado. Essa condenação perpétua, sem apelação e sem 
perdão, extinta a pena e as razões que a impuseram, é que cria o destino pré-da-
tado dos eternos "maus". E isso, o sentimento brasileiro simplesmente repele. 
E por isso é que o povo publicamente "absolveu" o ex-Presidente, carregando-
o nos braços por entre cânticos, hinos, soluços, palmas, vivas, tristezas e ale
grias — simbólicos e emblemáticos ingredientes de uma marcha para o futuro, 
de uma escalada sublime, sem a contrição oprimida do irremediável e sem a 
exaltação desmedida da irracionalidade, uma caminhada de cinco horas que não 
terminaria no cemitério mas prosseguiria, sepultado o exalto, na esperança do 
tempo, na confiança dos homens e na providência divina. 

Esses múltiplos aspectos de um sepultamento não são comuns; as reações 
uníssonas por toda parte nos dão conta de que, se a morte levou Juscelino dos 
seus familiares, foi para que esse sacrifício o reconduzisse, aclamado, à conside
ração nacional, que dele se afastara em silêncio cuidadoso, mas certa de que ele 
reúne, em nossos dias, a soma das virtudes e vicissitudes que fazem o orgulho 
de um povo e de uma nação. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex1 um aparte? 

O SR. TEOTÔNIO VILELA (ARENA - AL) - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) — Desejo me congratular com a magní
fica peça com que V. Exa se refere à figura do Presidente Juscelino Kubitschek 
e pela ênfase que dá a essa colocação. Disse V. Ex* muito bem: "não vim para 
louvar apenas, mas para salientar a importância política, social e nacional da 
vida e da morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek". E V. Ex1 ressaltou, 
precisamente, esta nota que todo o Brasil vê, que a Nação brasileira vê, que a 
Nação brasileira, unida, aponta como o grande serviço deixado por ocasião da 
morte do grande presidente: é o apelo à união, à reconciliação, para que a famí
lia não continue dividida. Nesta alocução de V. Ex", proferida neste... 

O SR TEOTÔNIO VILELA (ARENA - AL) - Muito obrigado, nobre 
Senador Franco Montoro. 

Assim é que ressurge, esplêndido e integral, diante de um povo comovido 
mas determinado a não dar à morte o sentido da finitude e sim da plenitude da 
vida. Essa a sensação quase física de que o homem não se foi, mas chegou - e 
tudo isso compõe um quadro impressionante de indicadores que não podem e 
não devem escapar à argúcia política de quem ainda se julgar capaz de bem ser
vir na solução, ou menos, no encaminhamento das soluções aos graves impas-
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ses da hora presente. Impasses que não se fizeram hoje, mas que hoje gritam 
mais forte, como é forte e gota d'água num copo cheio até as bordas. 

O comportamento popular não é um mistério, é uma indicação social. 
Não há silêncio eterno, como sob as campanas, nas intimidades secretas da opi
nião pública. O coração não é um sepulcro, mas uma casa de amor; e o espírito 
humano não se deixa amarrar, ainda que quieto pareça domado. A morte-vida 
de Juscelino é a consubstanciação do seu pensamento político em pacífica, mas 
forte, vontade popular, em soberania popular. Soberania sim, porque Brasília, 
no dia do sepultamento do ex-Presidente, tornou-se, de repente, uma cidade 
ocupada pela opinião pública, e o Brasil viveu um instante de sonho fora da ro
tina. Os soluços com palmas e as palmas com soluços — saudades e esperança, 
dor e alegria — em nenhum momento a opinião pública se abateu ou se extre
mou, antes, de cabeça erguida, tragava a amargura como quem vence, confian
te, um trecho difícil da escalada que de qualquer modo será vitoriosa. 

Nesse gesto, Sr. Presidente, é que está a grandeza da índole do povo brasilei
ro. E não se diga amanhã que foram os comunistas que enterraram Juscelino. Lá 
estavam, como diriam os cronistas do Império, lá estavam clero, povo e nobreza. 
Todos atraídos por Juscelino, rigorosamente não foram lá apenas para depositar 
um adeus, mas para colher uma esperança. Sim, a esperança que faz com que o 
eminente Senador da oposição, Paulo Brossard, pergunte, comovido e confian
te, se não está na hora de lembrarmo-nos de que todos têm iguais deveres e de
vem ter direitos iguais em sua terra. Sim, a esperança que faz com que o povo 
consciente e pacificamente exerça as suas obrigações sentimentais e espirituais, 
numa demonstração histórica de valorização de sua soberania. Sim, esperança 
que fez o Presidente Ernesto Geisel decretar luto oficial por um punido da Re
volução, a quem só se atribui deveres, reconhecendo, assim, muito mais as qua
lidades do homem do que a função presidencial que exercera, pois é fácil con
cluir que, se a morte não exime o tirano de tirania, também não exime o punido 
da punição. 

O Presidente Ernesto Geisel, ao decretar luto oficial de três dias — e bem 
poderia ter completado todo o elenco de honras oficiais a que tênudireito os 
presidentes mortos, porque quem fez o mais faz o menos — sem dúvida alguma 
quebrou o tabu da intocabilidade antirevisionista das sanções políticas. E não 
quebrou por uma declinação do arbítrio, mas por uma nova intuição das coisas. 
E como diriam os cronistas imperiais: clero, povo e nobreza sentiram-se, de re
pente, envolvidos num só sentimento, exatamente o que dominara a vida de 
Juscelino - sentimento de brasilidade. 

Esse sentimento, Sr. Presidente, o grande senhor das ruas, que comandou 
serenamente, mas de maneira decidida, as homenagens a Juscelino Kubitschek 
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de Oliveira. E foi esse sentimento de brasilidade o seu grande farol, a luz da 
compreensão que o guiou dentro dos percalços naturais que a chefia de uma 
nação jovem e complexa como o Brasil oferece aos seus governantes. Valeu-lhe 
o senso das responsabilidades nacionais em todas as suas dimensões, e por isso 
ele próprio cristalizou-se em sentimento, não mudou de índole e nem de afeto, 
não se julgou outro homem, fez-se forte com as fraquezas brasileiras, graças à 
percepção de que o grande nasce pequeno e só a confiança no trabalho e no 
futuro, com alegria e destemor, é capaz de merecer a bênção divina e a consa
gração da vitória. O otimismo crédulo, a pertinácia dogmática e a comunicação 
contagiante fizeram das suas metas um objetivo nacional e não uma imposição na
cional. Da mesma forma que a aceitação plena do jogo democrático, mesmo rece
bendo violências incompreensíveis e incompatíveis com a lisura desse mesmo 
jogo, não receberia do seu governo apenas tolerância, mas a compenetração per-
suasiva e txanqüilizadora de que os arroubos políticos fazem parte da imaturidade 
cívica sem que com isso percam totalmente as suas origens patrióticas. 

O seu respeito ao constitucionalismo e à democracia não seria propria
mente uma devoção a princípios estudados, mas uma consagração à experiên
cia vivida pelo povo brasileiro, de que ele era a súmula presidencial. Não foi 
um doutrinador, mas um praticante. Nessa condição é que mais facilmente a 
própria dor, ao vê-la ansiar pelo constitucionalismo democrático como forma 
essencial de vida; da mesma forma como se preocupava com a consolidação do 
ideal revolucionário. Sabia ele, como dizia Camus, se não me falha a memória, 
que "o poder é triste no mundo moderno", e muito mais triste ainda é exercê-lo 
num ambiente de radicalização errante e desértico de efetividades criativas. 

A percepção minudente das qualidades e irregularidades do homem brasi
leiro, talvez facilitada pela experiência de médico clínico, levou-o a uma con
cepção aprimorada de como tratar os problemas e as pessoas, quase que de for
ma magistral, conhecendo-se as suas deficiências de liderança política tradicio
nal. A verdade é que, se não comandava um partido, comandava o povo. E por 
isso é que, menos partidariamente do que domesticamente, conseguiu substituir 
na Administração e no coração do povo a imemorial-saudade de coisas que tí
nhamos, mas que viviam como que numa espécie de passado mágico, pela es
perança de coisas que passamos a ter de algum modo; conseguiu ainda substi
tuir o clássico ceticismo austero do poder pela imaginação jovial do poder, o 
sentimento de pauperismo pelo de prosperidade, a missão de morrer pelo País 
pela de viver pelo País, a tristeza enfadonha do poder pela alegria exuberante 
do poder. É possível que nem tudo tenha sido assim, mas é certo que empe
nhou para que assim fosse, e nisso é que está o traço firme e determinado do 
estadista, que não se sobrepõe aos governadores só por ser governante mas, so-
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bretudo, tem engenho e arte para tranqüilizar a todos os momentos de procela, 
principalmente pela mensagem de confiança, de convicção nas coisas. 

Sua trágica morte na estrada, sua vida de uma dignidade comovedora no 
ostracismo político, seu corpo carregado pelo povo no Rio e em Brasília, por 
entre vivas e lágrimas, cantos e soluços, merecem mais que uma reflexão de 24 
horas, tempo que ele estipulava para ser esquecido, mas um estudo da alma en
cantadora das ruas, de que falava o velho cronista João do Rio, alma que Jusce-
lino encarnou mais do que ninguém no poder, e daí partíssemos para um reen
contro dos desencontros, considerando que o sinal do povo é o sinal dos tem
pos e das oportunidades. E felizes aqueles que aceitam, mesmo contra suas pre
visões, a intuição fantástica das coisas, que é a alma sutil dos imponderáveis. 

Desfigurado entre as ferragens do automóvel que criou, ao lado do amigo 
que nunca abandonou, o motorista que o acompanha desde a Prefeitura de 
Belo Horizonte, nos escombros do desastre foram ainda encontrados restos de 
biscoito, uma toalha de mesa, uma pasta e uma escova de dentes, por fim uma 
carteira de identidade que indicava ali encontrar-se Juscelino Kubitschek de 
Oliveira. Irreconhecível fisicamente pelo desastre e politicamente pela lei, era 
um corpo qualquer a mais, à margem da estrada num domingo qualquer de 
agosto. De repente, a perícia e a opinião pública identificaram o morto e ei-lo, 
Juscelino Kubitschek de Oliveira de volta à plenitude da consciência nacional. 

Isso indica que há uma consciência em torno de pessoas, coisas e institui
ções. Isso indica que o homem, de barriga cheia ou de barriga vazia, quer a sua 
liberdade para escolher, amar, ir e vir pelos caminhos do Brasil e pelos desíg
nios dos seus governantes. Isso indica que4 se Juscelino governou democratica
mente durante cinco anos, eleito pelo povo, assumindo e deixando o governo 
na data determinada pela Constituição, entre 21 e 26 anos passados, é de se ad
mitir que a Nação, hoje, encontre-se um pouco mais educada e um pouco mais 
enriquecida, civilizada portanto, para retomar com mais vigor, o roteiro demo
crático que ficou atrás, se é verdade que quer ir para frente. 

A morte de Juscelino trouxe um dado novo à situação política nacional. 
O que ele quis dizer vivo e não conseguiu, alcançou depois de morto: viabilizar 
o congraçamento nacional em torno da brasilidade democrática. 

O ato do Presidente Ernesto Geisel, decretando luto oficial por três dias, 
não é um ato que se enquadre na rotina do processo, é antes um ato de alvíssa-
ras pelas boas novas da idéia revolucionária, em áreas até então confinadas no 
degredo. 

A mensagem de I o de março de 1975 continua de pé e de pé está o Brasil 
para desenvolvê-la até o seu ingresso no Estado Democrático, que a hora pro
picia, de um lado pelo cansaço dos dispositivos e mecanismos de excepáonali-
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dade, criados para uma certa circunstância, de outro pelas novas realidades, tais 
como o comportamento respeitável das populações brasileiras e na esperança 
do estado de direito. 

Será impossível e absurdo? Pela experiência de Juscelino, vimos que não. 
Pela gratidão do povo ao seu desempenho como governante e como cidadão, 
vimos que não. Pela convicção no espírito público de que a ordenação da liber
dade, tanto para os governados, quanto para os governantes, é um problema 
nacional urgente, vimos que não. Pelo reconhecimento dos países desenvolvi
dos e sua história de que não há qualquer conflito entre democracia e desenvol
vimento, sabemos que não. Pela consagração dos povos, que cultuam o ideal 
democrático, a lei como única força civilizada para garantir segurança entre de-
veres e direitos dos cidadãos, sabemos que não. Vimos e sabemos, assim, que o 
Brasil não é estranho e nem infenso ao constitucionalismo, em que o império 
da lei confere caráter democrático à governação do povo. 

Essa a reflexão que nos proporciona a morte do ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. 

A homenagem que lhe posso prestar, passadas as discordâncias e os anos, 
é dizer que a sua lição de democracia e de humildade patriótica calou tão fundo 
na alma do povo, que o próprio povo, ao reverenciá-lo morto, transmitiu-a aos 
vivos, com a real sensação de que, ou nos reconciliamos todos em torno dos 
compromissos assumidos pela Revolução com a democracia, ou teremos que 
nos acomodar à má fortuna de só reconhecer a legítima paz nacional quando a 
morte de um sofrido e amado líder chocar o nosso espírito adormecido com a 
memória histórica dos seus feitos. 

É oportuno saber quantos líderes políticos restam, uma vez que, há muito 
tempo destruímos a sementeira de lideranças. 

A apreciação final, Sr. Presidente, em torno da morte do ex-Presidente 
Juscelino, me é sugerida pela solidariedade social que humanizou o corpo já 
desprovido de condição humana. Há mortos que morrem mais ainda quando 
caminham para a sepultura, e há outros que, quanto mais se aproximam da lou-
sa, mais vivos ressoam no calor dos seus admiradores. Juscelino foi dos raríssi-
mos em que a marcha funerária quase que se transformou numa marcha triun
fal. Na verdade o amor cívico não se enterra, sobrevive no coração do povo e 
da história. Mas, no caso de Juscelino, a humanização era tão candente que pas
sou a se confundir, sem propósito deliberado, em reivindicação dos motivos 
que lhe engrandeceram a vida política. 

Queria-se, Sr. Presidente, mais que a saudade, testemunhar apreço à liberdade. 
Olhai, Presidente Ernesto Geisel, a alma encantadora das ruas é a nossa alma 

também, perene e eterna. (Muito bem! Palmas. O oraaore cumprimentado) 





Tancredo Neves 

• Em sessão solene da Câmara dos 

Deputados, homenageia a memória de 

Juscelino Kubitschek, vinte dias após 

sua morte. (24-9-76) 

1910-1985 

O SR. TANCREDO NEVES (MDB - MG) - Sr. Presidente, Deputado 
Célio Borja, meus colegas, integrantes da Mesa da Câmara, Srs. Deputados, mi
nhas Senhoras, meus Senhores, no elogio fúnebre de De Gaulle, no seu inimi
tável "Quando os carvalhos abatem", o gênio literário de Malraux nos narra 
cena simples e comovente que presenciou, quando, em Colombey-les-Deux 
Églises, era dado à sepultura o corpo do grande herói francês. Uma fila de fuzi
leiros navais, eretos e firmes, apresentava armas ao cortejo que desfilava, con
tendo uma multidão que atrás deles se apinhava. Eis que do meio dela se desta
ca uma mulher de povo, uma camponesa de xale preto, humilde e triste, que, 
dirigindo-se a um daqueles militares, com voz altiva enérgica, reclamou: 
"Por que não me deixam passar?" — "A ordem é para todos", foi a resposta. 
Malraux, que assistia ao diálogo, pousou a mão no ombro do marinheiro e pon
derou: "Deixe-a passar, o General ficaria satisfeito. Ela fala como a França". 
Fazendo meia-volta, sem pronunciar uma palavra, sem mexer os músculos, ain
da apresentando armas, ele abre um claro por onde penetra, coxeando, aquela 
francesa obscura e anônima. Nesse episódio, Malraux sentiu e viu, através de 
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estranho e misterioso simbolismo, o apresentar de armas à França eterna, mise
rável e fiel. 

Foi esse mesmo sentimento que de todos se apoderou na tarde e noite do 
último 23 de agosto, quando contemplamos nesta Capital uma multidão imensa 
que se agitava no seu coração e se espraiava ao longo das suas ruas e avenidas, 
aguardando horas a fio, respeitosamente, o instante de prestar a sua última ho
menagem ao Presidente, ao servidor do povo, ao amigo de todos, que horas 
antes a morte tragicamente nos arrebatara. Ela resumia, naquele instante, a 
alma de quase cento e dez milhões de brasileiros espalhados na vastidão do 
nosso território, que naquela mesma hora, tomados da mesma emoção, unidos 
na mesma dor, carpiam o líder excepcional, cujo desaparecimento colocava em 
destaque a lição digna e luminosa de sua vida tecida no estudo, no trabalho, na 
bondade e na inquebrantável fidelidade aos valores perenes da Pátria. (Palmas.) 
Houve em cada lar uma prece, em cada alma uma lágrima, em cada coração um 
voto de pesar e de saudade. 

É que Juscelino Kubitschek de Oliveira pertencia àquela rara estirpe do 
herói de Sófocles na "Antígona". Não viera para participar o ódio, viera para 
distribuir o amor. 

As nacionalidades dependem muito de sua configuração física, dos aci
dentes imprevisíveis e incontroláveis de sua formação, dos entes telúricos que 
lhes vincam a índole e a vocação. Mas não há notícia na História de que nenhu
ma delas se haja transformado em nação poderosa, digna e culta, sem a presen
ça de condutores clarividentes e proféticos, de guias seguros e carismáticos, de 
líderes sábios e generosos. 

São os predestinados que, com as suas mãos fortes e rígidas, sabem arga-
massar as virtudes e os defeitos do seu povo para torná-lo viril e dinâmico, com 
olhar fito no futuro, para rasgar nos horizontes a perspectiva iluminada do seu 
destino. (Palmas) 

Deles está referta a nossa História. Desde aquelas páginas encantadoras 
de beleza e heroísmo escritas pelos missionários jesuítas, passando pela epopéia 
das Bandeiras, em que os Garcia, os Raposos, os Bartolomeu Bueno e os Fer-
não Dias balizaram os limites de nossa geografia, revogando o Tratado de Tor-
desilhas, a golpes de bravura, tenacidade e audácia, até chegar aos sonhos de li
berdade de Tiradentes e Frei Caneca, que o Príncipe resoluto e impetuoso con
cretizou, cunhando a bela e estupenda legenda de nossa Independência. 

Deles, e dos maiores, foi Pedro II, que, nos quatro decênios do seu reina
do, estruturado na luta, no sacrifício e na austeridade, permitiu que a espada 
conciliadora de Caxias fundisse a unidade moral, política e territorial de nossa 
Pátria; a Vasconcelos e a Honório Hermeto plantar e consolidar as nossas insti-
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tuições livres; ao Visconde de Rio Branco e a Paulino de Sousa fixar as diretri
zes de nossa política externa; e a Mauá empreender as primeiras tentativas de 
nossos processos de emancipação econômica, enquanto Nabuco, Patrocínio e 
a Princesa Isabel nos redimiam da vergonha extrema de escravidão. 

Assim crescemos, fortalecemo-nos e nos dignificamos sempre na linha da 
generosidade cristã, no respeito do direito, no culto da liberdade, sem a qual as 
nações se transformam em imensos campos de concentração e os povos se es-
tiolam no medo, na covardia e na mediocridade. (Palmas) 

Com o advento da República, Rui Barbosa retoma os princípios funda
mentais da nossa História. Com o seu gênio político, com o seu verbo potente 
e a intrepidez do seu caráter, incendeia a alma nacional contra os perigos da 
violência, contra as deformações da força e, sobretudo, e, principalmente, nos 
deixa a lição imortal, que penetrou a consciência da Nação e nela se cristalizou, 
dos Tribunais íntegros e livres, da submissão à lei e, acima de tudo, do horror a 
todas as formas de tirania que se extravasam sempre na intolerância, na opres
são e no sangue. (Palmas) 

A Primeira República - e o afirmo sem nenhum demérito para os ilustres 
varões que a presidiram com honra e patriotismo — foi Ruy Barbosa. Quando 
ele morre, ela também se exaure e parece, estinguindo-se num melancólico cre
púsculo de vil e apagada tristeza. 

E rompe 1930, uma alvorada redentora, uma clarinada de fé e civismo, 
uma mensagem de esperança em todos os corações, trazendo, no bojo dos 
acontecimentos de um mundo convulsionado e em crise, a figura consular de 
Getúlio Vargas, que, com a fascinação de sua forte personalidade, haveria de 
dominar o cenário histórico do seu tempo. (Palmas) 

O voto secreto e a Justiça Eleitoral, a Petrobrás, Volta Redonda e Eletro-
brás, a Força Expedicionária Brasileira e os seus efeitos heróicos e, acima de 
tudo, a renovação social do Brasil são vigorosas e definitivas dimensões de cul
tura, força e grandeza que se acresceram no patrimônio de nossa civilização. 

Eclode a guerra, qual um dilúvio apocalíptico de sangue, fogo e ferro, 
como se fora um imenso e insaciável Molock, de fauces hiantes a devorar im
placavelmente os valores de uma civilização perempta, que se avelhantara e se 
degenerara na impiedade, no egoísmo, na mentira e na injustiça. 

Em meio a esse cataclismo, gerado nos conflitos ideológicos, quando o 
mundo desarvorado parecia mergulhar, dilacerado, em meio da hecatombe, os 
numes tutelares da Pátria convocam Juscelino Kubitschek de Oliveira para co
mandar-lhe os destinos. (Palmas) 

Não vou traçar a biografia esquematizada do grande brasileiro. Outros já 
o fizeram com acuidade e o brilho de que eu não seria capaz (não apoiados), e 
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muitos outros ainda o farão. Limitar-me-ei apenas a assinalar que, de todas as 
etapas de sua existência, irradia-se uma mensagem que enobrece e dignifica a 
vida: do menino pobre de Diamantina vem-nos a fé no futuro; do jovem que 
atravessava a madrugada sobre um aparelho telegráfico remonta a confiança no 
trabalho; do médico humanitário fica-nos o amor ao próximo, e, do estadista, a 
lição indelével da servidão cega à Constituição, da dignidade humana elevada à 
santidade de um dogma, do culto à liberdade, metamorfoseada em religião, que 
não se apóstata impunemente. 

Prefeito de Belo Horizonte, oprimido pela angústia dos recursos financei
ros, supre, com imaginação e inteligência, a deficiência dos meios, fazendo da 
então apagada e obscura capital sertaneja um centro de trabalho intenso, de es
tudos sérios e de desenvolvimento artístico. 

A urbanização e o embelezamento da Pampulha, com a sua primorosa e 
pioneira igrejinha, são hoje expressões universais do poder criador de artistas, 
desconhecidos na época, mas agora consagrados mundialmente, que atendem 
pelos nomes de Lúcio Costa, Portinari, Cheschiatú e Santa Rosa. (Palmas.) 

Era um novo Midas, transformando em ouro, ao toque do seu talento 
privilegiado, o cascalho duro e uniforme daquela cidade triste e desconfiada. 

Governador de Minas, na sucessão dos dias, meses e anos de um labor infin
dável, caracterizou-se pela nobre ambição de tudo fazer para eliminar e reduzir o 
sofrimento do povo, dando-lhe educação, hospitais, estradas e energia. Não apos-
tergou a tradição, mas a ela não se escravizou. Revoluciona, renova, constrói e des-
trói, conseguindo milagres verdadeiramente surpreendentes do seu binômio: ener
gia e transporte. E de tal forma se houve.no Palácio da Liberdade que o volume 
das suas realizações e as proporções extraordinárias da sua obra projetaram-no 
em todos os recantos do Brasil, que passou a ver no Governador de Minas um 
homem público lúcido, presente e atuante, dos maiores do seu tempo. 

A sua caminhada para o Catete foi uma epopéia, uma batalha sem tré
guas, uma travessia desassombrada por terreno minado, que a qualquer outro 
teria desanimado, menos a dele, que possuía a libra indomável de um gladiador. 

A campanha que os adversários lhe impuseram foi das mais ásperas, du
ras e virulentas. N o rádio, na imprensa escrita, na televisão, nas tribunas parla
mentares nada lhe foi poupado. Não houve expediente, dos mais torpes aos 
mais desumanos, que não fosse posto em prática. Era um deliberado acender 
de fogueiras. Vetos, cédula única, maioria absoluta, a intimidação, no devassar, 
impiedoso e inescrupuloso, da sua intimidade; mas ele, nem mesmo no paroxis-
mo da luta, quando mais cortantes eram as contumélias, mais contundentes as 
injúrias, mais infames as calúnias, se deixou atormentar pela paixão ou pela iras-
cibilidade, não admitindo sequer pudesse perder a linha de sua elevada compôs-
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tura; e, como aquele mar que Xerxes chicoteou, continuava impertubável e im
passível, tranqüilo com a sua consciência, intimorato com o seu coração. 

Todos nos lembramos dos primeiros dias de seu governo. O estado de sí
tio amortalhava a Nação, como medida extrema para conter o delírio dos in
conformados e impedir a proliferação das maquinações do derrotismo imperti
nente. A Nação sangrando e dividida em campos nitidamente caracterizados. 
Crise econômica, crise política, crise militar. Os mais otimistas vaticinavam: go
verno agitado, legalidade ameaçada. 

Eis que se revela o estadista, em toda sua plenitude, e o gênio político na 
força de sua capacidade. Os que nele esperavam vindictas e represálias se sur
preendem e se decepcionam. Suspende, por iniciativa própria, no mesmo dia de 
sua posse, o estado de sítio, restaura as franquias legais, devolve à imprensa e 
aos instrumentos de comunicação os veículos da liberdade. Cinco anos de tra
balho, de estabilidade, de prática ilesa da democracia. A paz interna, a prospe
ridade, Legislativo e Judiciário intocáveis na sua majestade, imprensa solta e o 
prestígio internacional que ele consegue através do respeito inapelável à voz das 
urnas e da diuturna vigilância e zelo na observância do exercício do sagrado di
reito do homem. (Palmas) 

Seria fastidioso descerrar as monumentais realizações de Juscelino Ku
bitschek de Oliveira na Presidência da República. E não apenas fastidioso, de 
todo desnecessário, porque elas estão gravadas, em letras de fogo e para sem
pre, na gratidão nacional. Mas não se pode falar de Juscelino Kubitschek de 
Oliveira sem falar de Brasília, o que seria uma omissão imperdoável 

Concepção nacionalista dos primórdios de nossa História, devaneio dos 
Inconfidentes, visão alucinada do Patriarca, sonho de inspiração divina de 
Dom Bosco, mandamento imperativo de todas as nossas Constituições — have
ria de encontrar, no garimpeiro de Diamantina, sonhador temerário e ousado — 
as mãos ciclópicas para plantá-la e chantá-la nas regiões abandonadas do nosso 
Planalto Central, como âncora da nacionalidade e lhe apontar permanentemen
te os horizontes sem fim da esperança. (Palmasprolongadas.) 

Lutou e muito sofreu para construí-la. Teve de enfrentar pressões exter
nas e internas insuportáveis. Quando se viu só na sua determinação, apelou 
para o candango, em cujos músculos, como num mirífico avatar, se alojara o 
arrojo dos bandeirantes. 

Já se disse que as catedrais medievais não teriam sido levantadas se a fé 
católica, viva e forte, não morasse no espírito dos seus obreiros. De Brasília, 
parodiando, poder-se-á dizer o mesmo: ela teria sido um fracasso oceânico, um 
himalaia de frustrações se o coração ardente do candango, com todas as suas 
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veras, não se sintonizasse com a fé, a coragem e a decisão de Juscelino Kubits-
chek de Oliveira. (Palmas.) 

Brasília foi, no passado, o seu desafio; hoje é a sua afirmação e, amanhã, 
há de ser o marco eterno de sua glória. 

Esta bela Capital é o cadinho onde se acrisolam as essências mais puras 
da nacionalidade, a forja imensa onde retemperam as energias da brasilidade, o 
mais alto monumento artístico de uma raça e o atestado inequívoco da determi
nação de um povo. 

Cassaram-no, é verdade. Baniram-no da vida púbjica. Os vilipêndios que 
amarguraram os últimos anos de sua vida não 6 abateram, nem o diminuíram: 
ele cresceu no coração do povo. (Palmas prolongadas.) Na sua humildade cris
tã, ele encontrou a força da altivez e da honra para enfrentar e suplantar as ma
quinações do ódio. 

Os interrogatórios inquisitoriais não demoliram o seu ânimo. As ameaças 
do terror não o amendrontaram. Mas no exílio ele se entibiou e sofreu. A sau
dade da Pátria distante e o pavor de que não pudesse mais revê-la angustiavam-
no e penetravam no seu coração como uma agonia. De New York ele escreve a 
um amigo palavras ressumadas de dor e de sofrimento. Ouçamo-lo: 

"O dia de Natal amanheceu triste. São duas horas da tarde e a noite já cobriu a cida

de; não se vêem senão as lungs fosforescentes dos carros e dos anúncios. Ontem tive surpresa 

comigo mesmo. A. noite, por volta das sete horas, senti uma solidão mortal Não conseguia 

atender a telefonemas sem quebrara emoção, porque esta me impedia de falar. Uma tristeza 

pesada, bruta, dolorosa, invadiu-me. Por que está acontecendo isto comigo? Nem York é uma 

cidade constituída de rinocerontes de aço. A noite há muita lut(_ que sai dos olhos dos animais, 

mas que em nada altera o panorama da solidão." 

O exílio é o preço que os grandes homens pagam para conseguir um lu
gar no coração da História. (Palmas.) Eles são supliciados antes de serem glorifi-
cados, como ainda há pouco, na sua notável oração, dizia, desta tribuna o insig-
ne colega Brigido Tinoco. Demóstenes o amargou, por haver escrito a Oração 
da Coroa, o mais terrível libelo contra as tiranias e o liberticídio. Cícero, cuja 
cabeça decepada, colocada no rosto do fórum romano, ainda continua sendo o 
mais veemente protesto contra os delírios da força e a insânia da truculência, 
também o padeceu. Napoleão, que traçou com a ponta da sua espada o mapa 
do mundo na sua época, encontrou em Santa Helena os seus momentos de 
maior dignidade espiritual e a mais elevada sublimação de sua personalidade. 
Chateaubriand e Victor Hugo tiveram também de comungar a hóstia do ostra
cismo, mas em nenhum instante a sua imortalidade foi lesada. 

Mas por que buscar tais exemplos em outras histórias e em outros povos, 
se temos entre nós não menos nobres nem menos belos? 
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Exilados foram os Andrada, que nos deram a Independência. Pedro II, o 
mais conspícuo de todos os brasileiros, desterrado, morreu longe da Pátria, 
com o coração estraçalhado de ingratidões e a alma ulcerada de desenganos. O 
Visconde de Ouro Preto e Silveira Martins cobriram-se de honras no degredo. 
Rui Barbosa e Epitádo Pessoa se avultaram em dignidade e heroísmo quando o 
preferiram a se acomodarem com o perjúrio da Constituição e o império da 
violência. Siqueira Campos, Washington Luís, Otávio Mangabeira, Arthur Ber-
nardes são constelações fulgurantes de civismo que na expatriação nos deram o 
exemplo de que todo o sacrifício é pequeno quando celebrado com ardor pa
triótico no altar da pátria. 

O exílio era o toque que faltava para compor a imagem histórica de Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira, foi a moldura de ouro de sua radiosa personalida
de e da sua permanente presença nos acontecimentos do seu tempo. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, seja-me permitido, antes do término desta 
oração, que os sentimentos me vão ditando e que pronuncio por honrosa dele
gação da Direção Nacional do Movimento Democrático Brasileiro, que eu que
bre, de leve, o protocolo solene desta magna e histórica sessão da Câmara dos 
Deputados para dirigir uma palavra à Ex.ma Sr.a D. Sarah Kubitschek de Oli
veira (palmas prolongadas), que nestes dias tristes nos surpreende com as resis
tências espartanas do seu espírito. O preclaro Presidente Juscelino Kubitschek, 
estilista primoroso, como prosador e orador, nunca, ao que me conste, em 
qualquer fase da sua vida, buscou no ritmo e na rima a expressão de suas emo
ções. Sei, porém, que talvez o único verso de sua lavra ele o compôs para a sua 
consorte incomparável, companheira no esplendor e no tormento, e o fez es
culpir numa placa que, em sua homenagem e reconhecimento do muito que 
dela recebera de encorajamento, ternura e amor, afixou na sua fazenda de Lu-
ziânia. É singelo e de emocionante beleza: "Solar de Dona Sarah, que, com 
exemplar dignidade, foi Primeira Dama de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil 
e é desta casa." (Palmas.) 

Mais não se poderia dizer de Dama tão ilustre, em cuja personalidade se
dutora e harmoniosa se enastram todas as delicadezas do coração e a resistência 
inflexível do caráter da mulher brasileira. (Palmas.) 

Esta oração já vai longa e urge terminá-la. 

Falando pela última vez no Senado da República, onde se orgulhava de 
representar o bravo Estado de Goiás, e quando dúvida já não mais havia da sua 
proscrição iminente, Juscelino Kubitschek de Oliveira sentenciou: 

"Mais uma ve\ tenho nas mãos a bandeira da democracia que me oferecem, neste mo

mento em que, com ou sem direitos políticos, prosseguirá na luta em favor do Brasil Sei que 

nesta terra brasileira as tiranias não duram; que somos uma nação humana penetrada pelo 
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espírito de justiça. Homem do povo, levado ao poder sempre pela vontade do povo, adianto-me 

apenas ao sofrimento que o povo vai enfrentar nestas horas que já estão caindo sobre nós. Mas 

delas sairemos para a ressurreição de um novo dia, dia em que se restabelecerão a justiça e o 

respeito àpessoa humana." 

Esse dia começou a alvorecer com a sua morte. Do fundo da tragédia, ele 
ainda conseguiu que a alma brasileira, inconformada e democrática, rompesse a 
reclusão e viesse para as ruas. Foi o seu último encontro com o povo, e esse 
encontro foi apoteótico, triunfal e consagrador. 

Assistimos à antecipação do seu julgamento histórico, à sua entronização 
no Pantheon da Pátria, um ato público, patético, solene e majestoso de revoga
ção de todas as injustiças e agravos que os ódios e as paixões lhe irrogaram. 
(Palmas.) 

Ele foi um predestinado que soube cumprir com grandeza a sua missão. 
Ilustrou, enriqueceu e elevou a sua Pátria. Dignificou o povo. Prestigiou e for
taleceu as nossas instituições livres. Preservou e opulentou o patrimônio dos 
nossos princípios sagrados. Sonhou, lutou e sofreu para reduzir entre nós a 
área dos miseráveis e apaziguar o espírito revoltado dos que têm fome e sede 
de justiça. 

Outro assim, para repetir o vate andaluz, tardará muito a nascer. 

Diante do seu vulto, que a morte transfigura e ilumina com os clarões da 
imortalidade, elevando-o aos paramos onde se encontram os espíritos tutelares 
da Pátria, outras palavras não encontro para encerrar esta oração, senão aquelas 
que o gênio de Shakespeare, na mais famosa de suas tragédias políticas, colocou 
nos lábios de Marco Antônio, diante do cadáver mutilado de César: 

"Dos nobres era o mais nobre. A sua vida era pura. Os elementos que compunham o 

seu ser, de tal forma nek se conjugavam que a natureza inteira poderia levantar-se e bradar 

ao Universo: aqui está um Homem." 

(Palmas prolongadas. O orador é vivapiente cumprimentado.) 
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