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Apresentação
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul

cupo este espaço nobre para louvar à essa homenagem que, muito justamente, a
Assembléia Legislativa presta com esta publicação que traz a história de um dos grandes
expoentes da literatura brasileira deste século: Dyonélio Machado. Destaco, dentre as
várias atividades exercidas pelo grande Dyonélio em sua vida, a de escritor, por acreditar
que os escritores de talento possuem essa capacidade de se anteciparem ao seu tempo e de
perceberem as aflições, desejos, angústias, medos, alegrias e anseios escondidos no fundo da alma
humana e invisíveis à maioria dos mortais.
Considerado como escritor da segunda fase do Modernismo, Dyonélio atuou como
romancista, contista, jornalista, ensaísta, poeta, psicanalista e revolucionário. Foi militante
comunista, sendo, inclusive, deputado estadual pelo Partido Comunista Brasileiro - PCB -, após o
Estado Novo. Durante a ditadura Vargas, foi preso político, mas apesar de suas convicções
ideológicas se refletirem em suas obras, não nortearam sua escrita. Estreou na literatura com o livro
de contos Um pobre homem, em 1927. Entre suas obras, destacam-se ainda os Os Ratos (1935), O
louco do Cati (1942), Deuses econômicos (1966), Endiabrados (1980) e Fada (1982).
Sem dúvida, Dyonélio notabilizou-se como uma das mais relevantes expressões do
intelecto gaúcho que soube traduzir, por meio de suas obras, as mais variadas facetas do espírito
humano. Por isso, temos o dever de resgatar a trajetória deste grande homem público pela
importância das suas ações, ideais e projetos para a história política do Rio Grande do Sul.
O quarto volume da coleção “O Pensamento Político”, produzido pelo Instituto Histórico e
Geográfico do Rio Grande do Sul, o Museu Júlio de Castilhos e a Escola do Legislativo, consagra a
raridade intelectual deste personagem político, bem como sua relevante atuação parlamentar e seu
legado para a sociedade gaúcha.
A extraordinária iniciativa de homenagear o grande líder Dyonélio não só contribui para a
preservação da memória política como também presenteia a nação ao compartilhar a triunfal
trajetória de um dos principais protagonistas da história do Rio Grande do Sul e da literatura
brasileira.

Porto Alegre, outubro de 2006.
Deputado FERNANDO ZÁCHIA
Presidente da Assembléia Legislativa do RS

Apresentação
Instituto Histórico
e Geográfico do Rio Grande do Sul
“ ...a liberdade da alma, quer dizer, a coragem, é virtude privada...”
Spinoza
Tratado Político

yonélio Machado, jovem jornalista, ainda estudante, escreve seu primeiro livro com
reflexões políticas, logo ingressando nos estudos e na profissão de médico, antecipando
sua formatura com o lançamento de seu primeiro livro Um pobre homem. Humanista,
encantado com a vida, fez política com paixão. Organizou e presidiu em Porto Alegre a ANL em
1935, sendo depois preso e perseguido.
Corajoso, enfrenta a ditadura entre a prisão e a clandestinidade. Luta pela democratização
do mundo e do país. Ao final da II Guerra Mundial foi eleito deputado estadual e líder da bancada
comunista até a cassação de seu mandato.
Jornalista por impulso, escritor por destino, médico como homem comprometido com a
vida - na vanguarda da psiquiatria - político ideologicamente identificado, homem de vida intensa,
certamente poderia ter dito, como Pablo Neruda: Confesso que vivi.
Este quarto volume do Pensamento Político, elaborado pelo Instituto Histórico e Geográfico
do Rio Grande do Sul, o Museu Júlio de Castilhos e a Escola do Legislativo, no âmbito do
Protocolo .... é o pensamento de um político singular, num momento singular da sociedade
brasileira.
Ao concluir este trabalho o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul cumpre
o seu compromisso de parceria com a Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul no
duro e bom combate da preservação da memória.
Gervásio Rodrigo Neves
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul

Apresentação
Museu Julio de Castilhos

livro “O Pensamento Político de Dyonélio Machado” é o quarto volume da coleção “O
Pensamento Político”, iniciativa da Assembléia Legislativa do Estado, realizada em
parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e o Museu Julio de
Castilhos.
O Museu Julio de Castilhos, desde a sua criação em 1903, ocupa posição-chave de
instituição mantenedora da memória política e social do povo gaúcho e, mais uma vez, foi essa
missão que nos levou à definição de Dyonélio Machado como o personagem político desta edição.
A escolha dos nomes para comporem as obras não tem sido tarefa fácil. Pois, mesmo com
a adoção de critérios rígidos, são muitos os que se destacam.
Verificamos, no entanto, que alguns transcendem sua época; são homens públicos que,
pela importância das suas ações, conseguem dar vida a ideais e a projetos. É o caso de Dyonélio
Machado que, ao longo de sua trajetória, atuou como romancista, contista, jornalista, ensaísta,
poeta, médico, psicanalista e Deputado Estadual pelo Partido Comunista Brasileiro - PCB -, cassado
durante o governo Dutra. Ele foi, indiscutivelmente, uma das mais importantes expressões da
intelectualidade gaúcha.
O livro “O Pensamento Político de Dyonélio Machado” reúne textos, falas e artigos que
possibilitam ao leitor conhecer o pensamento desse intelectual - sobretudo na sua atuação como
parlamentar -, que muito contribuiu para o seu tempo e cujo legado é exemplo para as novas
gerações.
Nara M M Nunes
Diretora do Museu Julio de Castilhos

Apresentação Técnica

Pensamento Político de Dyonélio Machado reúne textos e discursos desse importante
intelectual, jornalista, escritor, médico e político gaúcho, nascido no município de Quaraí,
RS, em 1895 e falecido em Porto Alegre, em 1985. Dyonélio foi um dos intelectuais mais
brilhantes de sua época, iniciou-se na política pelas mãos do Partido Republicano Rio-Grandense,
mas desde cedo mostrou interesse pelas causas populares, o que o levou a escolher a medicina como
profissão, em especial a psiquiatria, na qual se destacou por sua atuação inovadora. Durante o
período pós 1930, aproximou-se de Luis Carlos Prestes, tendo sido um dos fundadores da Aliança
Nacional Libertadora no Rio Grande do Sul e aderindo ao Partido Comunista. Por isso foi preso e
perseguido pelo regime Vargas. Com a redemocratização foi eleito deputado pelo mesmo partido,
cargo que ocupou durante um ano aproximadamente até a cassação do PCB e dos seus deputados.
Nossa escolha traz de volta as idéias de Dyonélio, um intelectual que se destacou como
parlamentar, possibilitando uma discussão sobre as questões sociais e econômicas que o
preocuparam 60 anos atrás.
Para esse fim pesquisamos em jornais e livros, selecionando alguns textos que traçam a
trajetória política desse escritor e político. Esses estão dispostos em ordem cronológica, para que o
leitor possa ter uma visão do desenrolar do pensamento de Dyonélio. A ortografia foi corrigida
segundo os padrões atuais da língua portuguesa.
Assuntos como a política externa na pós Primeira Guerra, a posição do Brasil frente aos
seus vizinhos latino-americanos, o delicado momento da política interna brasileira em 1922, estão
na primeira parte desse trabalho. A participação de Dyonélio no Congresso de Escritores, realizado
em fevereiro de 1945 mostra seu interesse pela redemocratização das instituições no período final
do estado Novo. E, finalmente a sua participação como deputado constituinte da Assembléia
Legislativa durante o ano de 1947, período que durou seu curto mandato. Após, desgosto com a
política, abandona-a, passando apenas aos seus pacientes e aos seus leitores.

BIOGRAFIA

Dyonélio Machado
yonélio Machado nasceu em Quaraí, em 21 de agosto de 1895. Seu pai foi assassinado,
em 1902, quando ainda era criança. Com apenas oito anos, vendia bilhetes de loteria para
ajudar no sustento da família. Para manter-se na escola de Aurélio Porto, juntamente com seu irmão
atuava como monitor para os colegas mais atrasados, ganhando com isso isenção nas matrículas.
Aos 12 anos, trabalhava como servente no semanário “O Quaraí”, iniciando o gosto pelo
jornalismo. Em 1911, ele fundou o jornal “O Martelo”, um jornalzinho crítico. Em 1912, deixou
Quaraí, vindo para Porto Alegre, para concluir seus estudos. Porém retornou em 1914, quando
explodiu a Primeira Guerra Mundial. Colaborou com seus escritos jornalísticos para a “Gaveta do
Alegrete”.
Em 1921, casou-se com Adalgisa Martins, professora de piano em Quaraí. E, no ano
seguinte nascia a primeira filha, Cecília. Durante esse período exerceu funções de professor junto ao
ensino público municipal.
De retorno a Porto Alegre, participou da fundação de dois jornais “A Informação” e “O
farrapo”, dedicado à crítica política, literária e artística. Foi um dos fundadores da Associação RioGrandense de Imprensa (ARI). Durante esse período trabalhou como funcionário da Secretaria de
Obras Públicas do governo Borges de Medeiros, sendo um republicano ardoroso.
Em 1923, publicou seu primeiro livro: “Política Contemporânea - Três aspectos”, com a
edição paga pelo autor, no qual tratava de temas da atualidade, de ordem política e econômica,
ainda muito vinculados ao clima do pós-guerra.
No ano seguinte, prestou exames para ingressar na Faculdade de Medicina, iniciando seus
estudos, que seriam concluídos seis anos depois. Foi especializar-se em Psiquiatria no Rio de
Janeiro, tendo defendido sua tese: “Uma Definição Biológica do Crime”, em 1932.
Ainda em 1928, fez concurso público para Médico-alienista do Hospital São Pedro, de
Porto Alegre, cargo que ocupou por 30 anos. Segundo seu biógrafo Rodrigues Till, ele foi “um
médico eminentemente humanitário, sem jamais pretender fazer da profissão um balcão de
negócios. Gratuitamente atendia a todos que o procuravam, desprovidos de quaisquer recursos
materiais. E, como decorrência lógica, não seria nunca um amealhador de riqueza pecuniária, daí ter
morrido com a consciência tranqüila por ter sabido cumprir, por inteiro, os mandamentos de
Hipócrates.”
Paralelamente aos seus estudos de medicina e à sua carreira de médico, continuou a
escrever e colaborar para jornais e revistas. Em 1928, publica o conto “Um Pobre Homem”, escreve
artigos sobre literatura para o Correio do Povo, sobre Graciliano Ramos e Fiodor Dostoievsky.
Também colaborou para a Revista Máscara.
Em 1935, aderiu ao movimento liderado pela oposição ao regime Vargas, formado pela
esquerda, com a liderança nacional de Luiz Carlos Prestes. Em Porto Alegre, Dyonélio ajudou a
fundar a sucursal regional da Aliança Nacional Libertadora, cuja reunião inaugural aconteceu no
Teatro São Pedro, em 5 de julho de 1935. Entretanto, no dia 11 de julho, a organização foi
declarada ilegal pelo Presidente da República.
Por sua atuação na greve dos gráficos da Livraria do Globo, Dyonélio foi preso no Quartel
da Praia de Belas. Foi libertado sob a condição de não deixar a cidade, entretanto, chamado para
assistir a doença de uma sobrinha no interior, não hesitou em atender o pedido. Foi novamente

preso, por ocasião da Intentona Comunista, apesar de não ter participado do movimento rebelde. Foi
enviado para o Rio de Janeiro.
Nesse mesmo ano publicara seu primeiro romance “Os Ratos”, que recebeu o prêmio
“Machado de Assis”. Soube do resultado na prisão. Devido à interferência do interventor Cordeiro
de Farias foi solto e retornou ao Rio Grande do Sul. Desiludido com o movimento oposicionista e
temendo nova prisão após o Golpe de 1937, refugiou-se no litoral, adotando o nome de Paulo
Martins. Mas, no ano seguinte, retornou a Porto Alegre, sendo reintegrado no posto médico que
ocupava no Hospital São Pedro e voltou a clinicar.
Continuou escrevendo, publicou em 1942 o romance “O Louco do Cati”, em 1944, editou
“Desolação” e “Eletroencefalogia”. Em 1946, publicou o romance “Passos perdidos”.
Em fevereiro de 1945, participou do 1º Congresso Brasileiro de Escritores, unindo-se a
colegas escritores do Rio Grande do Sul. O congresso tinha como objetivo discutir temas da
atualidade cultural do Brasil e o papel do intelectual nesse contexto, em plena fase de
enfraquecimento, do Estado Novo.
Em 1946, juntamente com Décio Freitas, fundou o jornal “Tribuna Gaúcha”, porta-voz do
Partido Comunista Brasileiro.
Nas eleições para a constituinte estadual, em 1947, Dyonélio foi eleito deputado pelo
Partido Comunista do Brasil (PCB), partido esse que se encontrava na legalidade desde o decreto
permitindo a formação de agremiações políticas ao final do Estado Novo. Tornou-se líder da sua
bancada na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, formada por três deputados, sendo
Dyonélio o mais velho. Foi indicado para compor a Mesa, como o 3º secretário.
Na liderança da bancada do PCB apresentou propostas, realizou discursos e apartes em
relação aos artigos da nova constituição, destacando-se sua atuação na área da saúde e da economia.
Protestou severamente contra o fechamento e cassação do registro do partido pelo Governo Dutra,
ocorrido em maio de 1947. Licenciou-se, em junho para viajar a Buenos Aires, onde realizou
tratamento de saúde, não chegando a votar o texto final da constituição. Em 7 de janeiro de 1948, a
Câmara Federal aprovou um projeto de lei que cassou o mandato dos parlamentares eleitos pelo
PCB em todo o país, Dyonélio foi obrigado a afastar-se da Assembléia.
Algum tempo depois, desligou-se do PCB, e passou a dedicar-se à literatura, com inúmeras
publicações e reedições das antigas. Em 1979, recebeu o Prêmio Especial da Crítica de São Paulo e
no mesmo ano toma posse na Academia Rio-Grandense de Letras, na cadeira de Eduardo
Guimarães.
Em 1980, editou dois romances “Prodígios” e “Endiabrados”, e, no ano seguinte, o
romance “Nuanças” e “Sol Subterrâneo”, que completou a “Trilogia da Libertação”. Recebeu o
prêmio Jabuti.
Em 1982, publicou “Fada” e “Ele vem do Fundão", ganhando o prêmio Fernando
Chinaglia.
Faleceu em 1985, às vésperas de completar 90 anos, Dyonélio deixando-nos uma obra
composta de 12 romances, um livro de contos, um volume de memórias e vários ensaios.

Política Contemporânea - Três Aspectos

Relações Econômicas da Paz
I - A Solução da Paz traça Normas Econômicas ao Brasil
* Seleção de Valores... Aproveitamento dos mais hábeis - * Mundo abaixo! - * Contrariando a
política econômica do presidente eleito - * Alvorada de fartura... - Crepúsculo de miséria...
O triênio governamental que findará daqui a dois meses, trazia, aliás, já do inicio, como o
seu distintivo máximo, o caráter econômico que a solução da Paz impunha ao mundo em geral, mas
notadamente aos países que haviam colaborado, imediata ou remotamente, no imenso prélio; e entre
estes, estávamos nós.
A guerra, na ocasião em que o Sr. Epitácio Pessoa saudava o presidente eleito Rodrigues
Alves, a guerra, não obstante a sua persistência ainda, era já um problema que passara, pelo menos
cujas surpresas já haviam desaparecido. A questão que ficara, o novo problema a resolver, era a paz,
problema desconhecido, cujos termos ainda não haviam sido formulados senão vagamente na
consciência coletiva, mas cuja resolução exigiria, de futura, protegias de força, de perseverança, de
prudência, como facilmente se era obrigado a julgar pela simples consideração dos principais
fatores da Conflagração.
O orador do banquete político referiu-se ao problema, demorando-se mesmo, creio, na sua
apreciação econômica-jurídica. E pela primeira vez no Brasil aproveitava-se a aptidão especial dos
homens, pois que, pouco tempo depois, era o Sr. Epitácio mandado a Versailles, para, dai a breves
dias, ser reconduzido de novo ao Brasil, na qualidade de seu supremo governante.
Já para esse tempo, a Paz estava aí, mais assustadora que a própria guerra, a exigir um
trabalho inominável por parte dos governos, os quais se viam, ao cabo de cinco anos de luta, frente
a frente com um mundo novo, uma nova ordem de coisas, novos países, novos sistemas políticos,
novas questões sociais, uma humanidade, enfim, renovada, mas não rejuvenescida, a que era preciso
assistir e tonificar, sob pena de lá se ir, abismo abaixo, toda a cultura e toda a civilização
acumuladas no ocidente, desde que as nações do Atlântico começaram a exercer o seu primaziado
no Universo.
O Sr. Epitácio Pessoa certamente que previa a cataclismo, e o seu discurso de saudação,
depois plataforma de governo, o comprova em parte. O que é verdade, porém, é que um presidente
do Brasil não se propõe a concertar o mundo, e só tomara mesmo importância real aquela peça
oratória pela parte que reservara ao nosso País e à sua política econômica.
Teria o orador, antigo ministro de Estado, conhecedor mais ou menos abalizado das nossas coisas, a
intenção calculada de lembrar planos de política econômica de caráter geral a um presidente
paulista, representante, portanto, de uma política exclusivista e interesseira, e dessa maneira
compelir o futuro governo a uma diretriz inédita no nosso regime político? E difícil responder com
propriedade sobre uma coisa como essa, que constitui matéria do foro íntimo do orador. O que é
certo, porém, é que, como ficou claro da oração, o Sr. Epitácio aconselhava medidas que, fosse ele
o governo, constituiriam as primeiras a serem postas em execução. Pois a providência o ouviu: - foi
o Sr. Epitácio esse próprio governo!
1Advertimos

que escrevíamos em setembro de 1922

A impressão inicial que se preparava ao povo brasileiro era que o novo presidente viria de
Versailles com as mãos dadivosas cheias de resoluções governamentais: traria remédio seguro
contra a falta de transportes, o “déficit” orçamentário, o desequilíbrio da balança comercial, a
desmoralização do meio circulante, etc. Os seus pés pisariam a terra de Canaã fazendo reverdecer,
por sob as suas plantas privilegiadas, as indústrias em abandono e os mercados em ruína, e isso
porque o seu governo enfrentaria um problema grave, é certo, mas para o qual já previra, já
estudara, já aconselhara a solução apropriada.
Ao cabo, porém, do seu famoso triênio, o público, em face do País cada vez mais
comprometido, exclama: “- Eh! Senhor! e a solução econômica da Paz?”
Não a teve ainda o Brasil.
O certo, porém, é que não a teve ainda a Europa.
“Infortunati ambo”. . .

MACHADO, Dyonélio. Política Contemporânea: Três Aspectos. Porto Alegre: Barcellos, Bertaso
& Cia, 1923. Págs. 9 a 15.

II – O problema europeu insolúvel
* Tríplice aspecto - * O problema brasileiro cabe no europeu, de que é simples modalidade - * pode
ficar: que não fará falta à Europa.
Mas não a teve a Europa, porque, malgrado os ingentes esforços empregados nesse fim,
semelhante solução implica, virtualmente, na solução de uma tremenda crise continental, ao passo
que para nós, como, de resto, para qualquer outro povo americano, importa, apenas, na solução de
um só fenômeno: - a Paz. Quer dizer que ao Brasil só se lhe exigiam, para a sua plena normalização
ante a nova ordem mundial, soluções de natureza econômica, isto é, simplesmente aquelas que
pudessem interessar o aparelho da riqueza nacional, pois, afora estas, outras, de outro caráter,
realmente, não nos podiam preocupar. De modo que o que víamos pela frente, era um problema
simples. Era-o também o da Europa? Para a Europa, o advento da Paz foi a eclosão de uma
pluralidade incrível de questões, cada qual mais grave. Para maior simplicidade, aprecia-las-emos,
grupando-as somente em três grandes categorias: a Questão Social - abraçando a totalidade do
continente; a Questão Internacional - jogando os interesses desses contra aqueles países e
interessando-os, também, a todos, na luta; e as Questões Nacionais, isto é, internas, à maneira da do
Brasil, mas, mesmo estas, tão importantes como as primeiras, ou talvez mais até, porque, não há
dúvida, é só pela ordem nacional ou interna que se trata de equilibrar e normalizar a ordem
internacional.
Ora, está visto, portanto, que a tarefa que tocou ao Sr. Epitácio era de grau excessivamente
menor do que as que se reservaram aos Srs. Lloyd George, Poincaré, Wirth, Tchitcherine, Facta.
Em cada uma das questões inglesas, francesas, alemãs, russas, italianas, acha-se uma questão
brasileira, ou seja: uma questão interna, quando, ao contrário, em fase nenhuma da questão
brasileira se encontra um problema italiano, ou russo, ou alemão, ou francês, ou inglês, isto é, uma
questão internacional. Vê-se, por conseguinte, que seria infinitamente mais viável a reconstituição
econômica do nosso País, do que a reorganização político-social da Europa. Donde se deduz,
finalmente, que o Sr. Epitácio Pessoa - que não solucionou um problema simples: o brasileiro estaria, portanto, inabilitado para a solução da questão européia, que é um problema complexo.
De fato, embora S. Exª. já esteja de passagem comprada para o Velho Mundo, a bordo do
“Giulio Cesare”, não é, positivamente, S. Exª o homem com que a Europa sonhou....

MACHADO, Dyonélio. Política Contemporânea: Três Aspectos. Porto Alegre: Barcellos, Bertaso
& Cia, 1923. Págs. 9 a 15,

III - Um só problema
* A questão social é ainda pura ilusão - * Esqueçamos por agora a falta de caráter - * Inépcia
governamental - * Encolher-se... - *Conflito entre a nação e a sua política - * Do dever, estrito, de
gastar pouco... - *...À liberdade, inconstitucional, de tudo esbanjar!
O Brasil não tinha e não tem, realmente, um outro problema a resolver senão o que diz
respeito à sua economia. Ruy Barbosa, examinando-o, aliás, com olhos turbados, viu-lhe também o
aspecto social, temeu o insulto bolchevista. E mais adiante, encontrou-lhe ainda uma profunda,
generalizada crise da moralidade e do caráter.
Entretanto, é inexato que o Brasil possua ou venha a possuir nesses anos que
imediatamente se seguirem, uma questão social, amplamente enraizada na vida nacional,
ameaçando-a com perturbações sérias e graves. Fica-nos, é certo, a crise moral, mas esta, de fato,

não é problema que se resolva com a simples iniciativa dos governos e escapa, portanto, à
apreciação deste escrito, que pretende apenas tratar de política e administração.
De tudo, pois, que examinamos, só o que não se pode ocultar ou esquecer é que o País luta,
desde alguns anos atrás, com uma pavorosa e inominável desorganização econômico-financeira, e
que foi disso, conhecedor, com tempo, o governo que nesse próximo 15 de novembro depõe,
festivamente, o seu engalanado bastão de comando.
“O Brasil, acentua com propriedade: o presidente do Rio Grande do Sul, num dos seus
importantes discursos, pronunciados no decurso da memorável campanha dissidente, - o Brasil, que
antes do cataclismo europeu, já sentia as agruras de uma situação precária, sofre hoje as angústias
de uma crise aguda, provocada e motivada pela rápida desvalorização dos seus produtos agrícolas e
industriais, pela extrema degradação do cambio, pelo aviltamento da moeda fiduciária e pela
profunda desorganização das finanças públicas.”2
E, noutros termos, a crise da produção, a dos transportes, a dos mercados, a da exportação,
promovendo a baixa cambial, o aviltamento da moeda, a desorganização das finanças nacionais, o
regime dos “déficits”, a quase bancarrota, em suma.
Mas, pairando por sobre todas estas misérias, agravando-as consideravelmente, temos
ainda esta coisa monstruosa: a inépcia governamental. O poder público, realmente, veio
simplesmente precipitar a “débâcle”, entrando, como entrou, na situação, como fator de crise, tanto
pela inoportunidade do seu regime de grandes despesas, quanto pela inauguração de novos
gravames às fontes produtoras, de si já anuladas no seu potencial econômico.
Incomparavelmente menos precária seria hoje essa situação, se o governo se tivesse apenas
limitado a uma atitude passiva, declinando para a iniciativa particular a discussão e aplicação de
medidas tendentes à debelação do mal, e declarando assim a sua incapacidade, sem concorrer de
nenhuma forma para a sua solução.
Nunca no Brasil ou em outro qualquer país constitucional, a sua política se encontrou em
tão flagrante e manifesto antagonismo com a Nação como a atual. A solução econômica da Paz pensava toda a gente - é, antes de mais nada, uma redução da despesa e um aumento da produção.
Queremos mesmo crer que assim cuidasse o Sr. Epitácio ao apontar o fenômeno ao saudoso
Rodrigues Alves. Pois não: o Brasil exatamente inverteu os termos do binômio, promovendo o
aumento da despesa e descurando do aumento da produção. Que resultaria, naturalmente,
logicamente, legitimamente de tal procedimento? A reposição do País no seu caminho econômico e
a reabilitação do erário nacional? ou, mais certamente, como, aliás, se deu: - a falência do comércio
e da indústria nacionais, e a balbúrdia orçamentária, até culminar na inacreditável, inconstitucional,
absurda ditadura financeira?
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IV – Renegado...
* Sempre a originalidade! - * De braços dados.
O triênio governamental de 1919 a 1922 trouxe, do berço, para logo depois renegar, o
caráter econômico que a nova ordem surgida da Conflagração impunha ao mundo ocidental.
O que é exato também é que essa gestão administrativa fez política econômica: - mas
somente a fez para o café e a seca. Numa cousa só foi, por conseqüência, original: na entrosagem de
um novo meio de desbarato da riqueza pública - o nordeste. Até aqui tinha sido apenas o café. O
atual governo inaugurou esse outro. Dessa forma irmanados, passam esses dois parasitas nacionais
para as cogitações do próximo quatriênio governamental.
MACHADO, Dyonélio. Política Contemporânea: Três Aspectos. Porto Alegre: Barcellos, Bertaso
& Cia, 1923. Págs. 29 a 30.

V - Dialética Enganosa
* “Exulto...” - * Estranha política - * Lavre-se um tento.
“Exulto por ver que, por toda a parte onde passo, o povo paulista, ao falar do café, não o
separa do problema das secas", disse, mais ou menos, o presidente da República, a primeira vez que
foi a São Paulo. Convém, entretanto, assinalar que, economicamente, não há dois problemas mais
antagônicos do que o das secas e o do café. A afirmativa do presidente tem a propriedade de fazer
confusão no público: - porque, constatando o fato dos oradores que o recebiam nas florescentes
cidades paulistas citarem sempre paralelamente aquelas duas questões - os dois problemas
nacionais, como ainda se diz - o presidente dá a entender que um é função do outro, que coexistem
em relações íntimas e recíprocas, que sem um o outro é cousa morta, que, enfim, o café é um
produto da seca!
Ora, nada mais ilusório, nada mais inverídico. Só há, mesmo, a ligar os dois problemas, a
política econômica do Sr. presidente.
Além disso, é de duvidar que o nordeste seja, de fato, um problema econômico, que tenha
deste os característicos, o alcance, a extensão. Um erro a mais, portanto, na apreciação oral do
presidente.
MACHADO, Dyonélio. Política Contemporânea: Três Aspectos. Porto Alegre: Barcellos, Bertaso
& Cia, 1923. Págs. 33 a 36.

VI - Uma concepção simples, mas errada
* Realmente, é pena... - * Crédito e seu abuso - * O remédio científico - * Fim da propriedade
capitalista - * Ponto de vista republicano.
O café, esse, sim, é um problema econômico. Não faltará, entretanto, em São Paulo, um3
Sr. Assis Brasil, que, invocando as relações econômicas derivantes da associação própria extensiva,
3)

1)Hão, certamente, de tomar como desrespeitoso este determinativo, aí colocado, aliás, sem intenção pejorativa. Camilo, tratando de
Oliveira Martins, empregou-o. (Can. Al. t. I, pág. 14). E, comparan-do-o com as referências pouco amáveis com que o Sr. Theophilo
Braga: mimoseara aquele historiador, acabou por achar o seu adjetivo articular de uma inocuidade evidente. Eis como o explicava o
vigoroso prosador: "Dir-me-á agora o Sr. Sérgio e quem isto leu qual é mais agravante para o Sr. Oliveira Martins - esse estendal de
detrações rústicas que aí fica, ou eu chamar-lhe um? Eu por mim preferia que me chamassem um, e talvez antes quisesse que me
chamassem nenhum." (Obr. cit, t. II, pago 261). - É este um prudente conselho que eu tomo a liberdade de sugerir ao Sr. Assis Brasil.

diga lá como já disse aqui, com respeito à pecuária, que todo o problema se cifra a uma questão de
liquidações forçadas. Mas o que não acreditamos é que aquele que tal coisa pronuncie ainda venha a
merecer de seus pares, como conosco aconteceu, a missão de solucionar a crise; porque essa
concepção, se ganha em simplicidade, perde, entretanto, e por isso mesmo, em exatidão, em
verdade, em precisão científica.
Mas, desde que o adiantado criador rio-grandense negou à crise atual dos produtos
pecuários o seu característico fundamental para considerá-la “apenas” como “uma dificuldade
exagerada de liquidações”, era legitimo que passasse a prescrever-lhe simples remédios de urgência,
quando, entretanto, o seu caráter, acentuado, de crise, que ele não viu, está a exigir, precisamente,
medidas permanentes e profundas.
Para a estreita e falsa concepção do Sr. Assis Brasil, só as medidas de emergência bastam;
e destas, mesmo, não é preciso mais do que uma, para a solução definitiva do caso: - a criação do
credito imobiliário ...
Realmente, é pena que aquele congresso rural onde o Sr. Assis Brasil explanou, sem
contestação, essa doutrina, não fosse um congresso de economistas; pois aí é que desejávamos ver
como se iria conciliar a verdade científica com essa esdrúxula, mas infelizmente generalizada,
maneira de encarar a crise da pecuária4
Não há dúvida que o crédito, seja real ou agrícola, imobiliário ou não, ajuda a formação de
um capital produtivo, sem o qual é impossível o desenvolvimento econômico. Mas, por outro lado,
não resta dúvida que foi precisamente o crédito, de que abusamos irrefreavelmente, o que mais
precipitou a nossa crise, dando margem, conjuntamente com a imensa procura dos nossos produtos,
à supervalorização da terra, do que facilmente resultou, com a suspensão de um e diminuição da
outra, a conseqüente depressão econômica em que nos debatemos.
Talvez o critério científico aconselhasse, para a solução da crise, a venda, pelos
proprietários, da parte das suas propriedades que a insuficiência de capital impede de desfrutar, para
assim poder chegar-se à produção de um capital bastante, não só a promover o cultivo da terra
remanescente, como a solver outras dificuldades.5 Mas isso, é sem dúvida, é a ruína da propriedade
capitalista, base da economia moderna; e portanto, não serve. Resta, pois, ensaiar novo processo. E
esse processo sempre foi em casos análogos e ainda o é hoje, malgrado opiniões volúveis, como
esta que estamos analisando, o amparo real, não fictício, à produção, amparo que se traduz na
obtenção de três coisas de importância capital: maior capacidade técnica do produtor; mais rápidos,
mais difundidos e mais baratos meios de transportes; mercados mais numerosos, mais seguros e
estáveis para os nossos produtos.

Com a autoridade de Alberdi vamos desfazer um outro ponto inexato da argumentação do Sr. Assis Brasil: aquele em que declara, a
propósito da pecuária, "que não se trata de crise, no sentido técnico e filológico desta palavra". Mas há: de se nos permitir que,
transladando para aqui as palavras com que o grande publicista argentino caracterizava a situação do seu país por ocasião da crise de 1874,
o façamos na: própria língua nativa, sem aditar comentário ou acentuar as passagens que mais se prestem ao nosso caso, como expressões
que são, antecipadas, do nosso estado atual. O leitor comparará por si mesmo, e dirá depois se, de fato, ainda falta à questão rio-grandense
algum característico, qualquer que seja, de uma verdadeira crise econômica: «Ni la guerra, ni la revolución, ni la peste, son más temibles,
por sus efectos desastrosos en el país, que lo es una crise econômica, por la simple razón de que ninguna de esas calamidades tiene más
poder que una crise para empobrecer e aminorar la fortuna del país y de sus habitantes, reducir a nada el valor de sus propriedades, alejar
el dinero, suprimir el crédito, traer la insolvencia, el descredito, el desorden em el pais y em el gobierno, paralizar las entradas ó ganancias
y los gastos ó goces de cada ouno, diminiur la exportacion de los frutos del pais y la entrada de las mercadorias europeas, diminuir las
entradas de aduana, el crédito y valor de los fondos publicus , la poblacion del pais y la suspensión de toda vitalidad y progresso – L
hemos visto em la ultima crisis. - Ela há costado al pais doscientos miliones de duros , quatro vezes más que custó la guera de la
independencia; más hombres perdidos paa el trabajo, es decir, reemigados del país, que los perdidos em muchas guerras; las propriedades
despreciadas, hasta ao valer nada; miles de casas cerradas por falta de habitantes. Centenas de casas de commercio fallidas y cerraidas; etc »
(Escritos Econômicos).
4

5 Ver, por ex., sobre o assunto, A. L. Loria, Costituzione Econômica Odierna, cap. 111 etc, e M. F. Le Play, La Reforme Sociale en France,
t. 1, liv. 11, La Propriété, cap. 20, § VIII.

Ouso afirmar, orgulho-me, aliás, de afirmar, como modesto soldado republicano, que não é
outro o pensamento do Partido Republicano Rio-Grandense, o qual soube fazer, a respeito da nossa
crise, a respeito mesmo da crise nacional, a distinção que se impõe, entre o que é transitório e o que
é profundo, e aconselhou, portanto, para as dificuldades de caráter transitório, - medidas de urgência
como a carteira de crédito agrícola - e para os males inatos, reformas profundas no nosso aparelho
econômico.
“Falta” “a este País, para o êxito completo do regime republicano”, “uma organização
econômica que, fomentando por todos os meios a produção, lhe possa assegurar as permutas e a
estabilidade dos - mercados consumidores”,- assinalou com precisão o eminente chefe do Partido.6
Neste período singelo está a orientação para um opulento e fecundo programa econômico de
governo.7
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Política Militar do Brasil e sua repercussão na vida continental
americana
I - A política do Novo governo
* Certa independência - * O Sr. Bernardes é uma esfinge - * O despertar da nação.
Quando começamos a escrever este livro8, menos de dois meses antes de terminar o
governo do Sr. Epitácio Pessoa, acreditávamos que só o amplo debate que certamente a questão do
desarmamento irá levantar no seio da 5a conferência pan-americana, seria capaz de demover o
Brasil dos seus desígnios "armamentistas”. Da transmissão de mando, que então estava para breve,
nada esperávamos, dadas as ostensivas ligações do antigo governo com os próceres da situação
atual. Entretanto, os primeiros passos da presidência Bernardes revelam, senão uma nova
orientação, pelo menos certa independência. Assim em finanças, em que não teve escrúpulos de pôr
a nu os erros da administração passada, como em todo o mais.
Se a atual presidência persistir no seu programa de redução de despesas, é certo então que
teremos nova orientação no que respeita à política militar do Brasil, pois que esta é incompatível
com o regime de economias alvitrado pelo governo. É cedo, porém, para a consideração do assunto.
Até agora não temos revelações nenhumas assecuratórias da política parcimoniosa que se anuncia.
O Sr. Arthur Bernardes, não obstante a "entrada" realmente simpática que realizou, é uma esfinge.
A sua ação é desconhecida, o seu passado quase apagado, o seu mérito - discutido. Ninguém lhe
conhece outro feito senão a administração do seu Estado natal.
Nessas condições, nada ou quase nada poderemos profetizar sobre a conduta do atual
governo. Consignando, como o fazemos, a independência e o patriotismo com que encarou a nossa
situação financeira, não ocultamos, todavia, a dúvida em que nos achamos, sobre o que virá ser a
sua ação futura, quando, livre de censura e no gozo das garantias constitucionais; que lhe foram
arrebatadas , lhe sair pela frente à nação, sedenta de reformas moralizadoras, nos homens, nos
costumes, na política.
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II - A iniciativa Brasileira
* Um passo grave e mal sucedido - * A proposta do Chile - O substitutivo Hughes - * A preliminar
de Valparaíso, como fantasia e escamoteação - * claro é! - * Renovando a contenda - * Nenhuma
base poderá ser adotada na América do Sul, sem dar preponderância ao Brasil.
O primeiro passo do seu governo em política internacional foi grave e mal sucedido.
A atual presidência vinha encontrar o País numa delicada posição perante o estrangeiro,
rodeado de prevenções e mal-querenças, todas elas suscitadas pela política desabrida do seu
antecessor.
O assunto em foco era a conferência pan-americana de Santiago, a realizar-se em março
próximo, e a respeito da qual exigia-se do Brasil uma resposta categórica, que definisse
perfeitamente o seu modo de pensar sobre a proposta chilena do desarmamento.
8 V. advertência.

A cláusula duodécimo do programa da conferência (proposta pelo Chile) tinha já nesse
tempo a sua história e chegara a ser objeto de deliberação do antigo governo, que a recusara,
opondo-lhe o substitutivo Hughes. A nossa chancelaria, entretanto, sem ponderar a conseqüência do
seu passo, tomando a "deixa" do governo anterior, aventura-se numa entrepreza perigosa, máxime
para ela, que recém ocupava o seu posto e que além de tudo fora parar às mãos de uma pessoa que a
si mesma se negara qualidades de diplomata.
A iniciativa do Itamaraty, antes mesmo de discutida, foi posta à margem, sem que a
opinião pública de um e outro país a que o nosso governo se dirigia, tivesse tido o ensejo de provar
a sua generosidade e tolerância, estudando a nossa proposta na sua forma, como se queria, tomandolhe nota da linguagem simples e terna, levemente laudatória.
Em que consistia, no fundo, a proposta brasileira? Que é que o nosso gesto traduzia?
Não temos dúvida que o que movera o nosso governo fora o desejo de fugir a uma
discussão plena sobre o assunto do desarmamento militar e naval. O amplo debate de uma
assembléia continental, como a de Santiago, em torno desse particular, não podia ser agradável aos
intuitos subterrâneos da nossa política. Daí o açodamento em resolver o assunto em família,
sonegando esclarecimentos, deturpando dados, invertendo informações, consumando, enfim, a obra
do maquiavelismo e da hipocrisia, que foi o que viu a imprensa daqueles países. O mais adequado,
portanto, a esses desígnios, era a convocação de uma conferência prévia, em que tomassem assento
apenas os representantes dos três principais países sul-americanos, e cujas decisões fossem
proferidas em tom reservado e intimo. O nosso governo propunha, nesse caso, "uma reunião
especial" entre a Argentina, Brasil e Chile, para "15 de Janeiro próximo, em Valparaiso, com o fim
de estudarem, juntos, a questão dos armamentos".
"E claro que neste convite não incluímos nenhum pensamento sistemático tendente a
aumentar, diminuir ou limitar, coercitivamente, a força naval e militar de cada uma das nossas três
Repúblicas". É claro, certamente, que tais intenções não as agasalhava o nosso governo, porque
ninguém, nem mesmo uma cabilda de negros do interior da África, quanto mais nações como o
Chile e a Argentina, lhe reconheceria esse estranho poder de aumentar, diminuir ou fixar,
COERCITIVAMENTE, a força pública estrangeira. O que queríamos, "o único propósito que nos
anima - dizia a nota diplomática brasileira - é considerar, com acentuada orientação pacifista, a
situação em que se encontra cada uma das nossas respectivas nações a esse respeito, e com a
opinião previa de técnicos e especialistas, mediante o necessário exame preliminar feito pelos
mesmos, ajustar, então, um entendimento cordial, que não prive nenhum de nós do direito de
organizar como melhor repute, a defesa da sua segurança, tanto interna como externa, mas que nos
conduza a todos, o mais rapidamente possível, à fixação de uma base justa e prática que evite a
progressão dos orçamentos militares."
Aqui era onde a nossa diplomacia renovava a contenda internacional. Recebendo da antiga
orientação diplomática do Brasil o sofisma Hughes, ostensivamente repudiado pela República
Argentina, queria com ele embair o continente sul-americano, de resto todo atirado já contra nós
nessa triste ocorrência.
Nenhuma base, por mais que se denomine justa ou prática poderá ser adotada pela
América do Sul sem que outorgue ao Brasil uma proeminência militar ou naval. E é a isso
justamente que as demais nações continentais se opõem. O Brasil é o país mais vasto, mais
populoso, cujo litoral é mais extenso. A sua arrecadação fiscal a mais avultada, a sua riqueza
pública a maior. Qualquer base que se funde na importância geográfica, comercial ou política ternos-á de dar inevitavelmente a supremacia militar em Sul-América. Para a solução do caso em foco,
pois, só a proposta chilena: - os armamentos em razão igual para todos os países, ou então, o que
seria cem furos mais humano e mais viável, - o desarmamento geral.
O nosso País, - porém, só a custo renunciará à sua tradicional política de hegemonia
continental: Era o desejo de assegurá-la pacificamente, com o concurso até dos povos rivais, que
nos levou à iniciativa, fracassada, de uma preliminar em Valparaiso.
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III - A opinião Argentina
* O nosso mutismo - * A Argentina repele as nossas sugestões como "atrevidas e perigosas"- * O
azedume contra o Brasil. . . a resposta da nossa polícia não satisfaz - * O artigo de "La Nacion" traz
um cunho visivelmente governamental - * Onde a verdadeira razão da fúria platina.
Só tardiamente formou-se uma opinião nacional sobre o convite do Brasil. Manietada pela
censura policial, a imprensa brasileira não ventilou, não discutiu, não comentou o caso. Os
correspondentes platinos no Rio de Janeiro atribuíram esse silêncio a. uma tácita reprovação à
atitude da nossa chancelaria.
Na Argentina, ao contrário, nem bem o nosso convite era entregue ao governo amigo, a
nação o repelia, indignada. Jornais sérios, tradicionalmente simpáticos ao nosso País, consideravam
as nossas sugestões "atrevidas e perigosas". Uma onda de antipatia, enfim, volumosa e ameaçadora,
encapelou-se e cresceu sobre nós.
Já vimos, porém, que os termos do nosso convite não davam lugar a semelhante
procedimento. Sugestões, se as havia, não podiam ser consideradas "atrevidas", nem muito menos
"perigosas". Que era afinal que sugeríamos? Uma limitação dos armamentos americanos, pela base
da extensão das costas, como se espalhou por todo o jornalismo porteno? Não: mas apenas a
discussão, em conferência prévia, de "bases práticas e justas" para solucionar o importante
problema internacional.
Donde, pois, proveio tanto azedume contra a proposta brasileira? - interrogava o País,
abastardado pelo peso de um estado de sítio ignominioso e asfixiante.
A opinião nacional conformou-se com a resposta da nossa polícia, segundo a qual o
ambiente de oposição à conversação diplomática iniciada pelo Itamaraty fora criado por um
"complot" criminoso. Estas razões, entretanto, parecem fracas. Um "complot" dessa natureza não
tem nunca a servir os seus infames desígnios senão uma baixa escoria das capitais, e não a elite de
uma nação, que foi a que se levantou na Argentina contra nós. Não acreditamos absolutamente que
o truculento editorial de "La Nación", de cunho visivelmente governamental, tivesse sido obra
desses malfeitores. E, entretanto, foi esse escrito o que incendiou a alma popular da república
vizinha, e foi este órgão do jornalismo buonaerense quem chefiou a opinião do seu país. Do
"complot" é, provavelmente, o artigo de "La Critica", aliás notável pela baixeza dos termos, pela
torpeza das acusações: não o de "La Nación."
A razão da fúria com que a brilhante imprensa argentina se atirou à proposta da
Chancelaria brasileira devemos antes ir procurá-la em fatos de outra espécie: na própria política
militar do Brasil. É esse plano gigantesco de militarização nacional, imprudentemente desenvolvido
às próprias barbas da nação limítrofes, sem se importar com o que dele possa pensar a opinião
estrangeira, que preparou a atitude de franca hostilidade ao convite brasileiro.
Ser-nos-á lícito censurar a nação argentina pelo atropelo com que, considerou a nossa proposta?
Certamente que não. Ninguém naquele país poderia supor que o novo governo fosse esposar
projetos de política internacional contrários aos do governo de 30 dias antes. Todos viram na
palavra de paz do Brasil um ardil grosseiro, os sentimentos hipócritas de quem, surdo, aliás, aos
destinos pacifistas da América, se havia armado desmesuradamente e com repugnante arrogância, e
vinha agora, fingindo uma ingenuidade inverossímil, bater no peito e protestar os seus falsos
desejos de concórdia. Mesmo no nosso País, ninguém compreendeu a conduta do governo. Não se
ficou sabendo se o animavam realmente intuitos sérios de corrigir a orientação do seu antecessor ou
apenas o temor de afrontar a consciência sul-americana no próximo concílio continental.

MACHADO, Dyonélio. Política Contemporânea: Três Aspectos. Porto Alegre: Barcellos, Bertaso
& Cia, 1923. Págs. 63 a 66.

IV – O fracasso
* Mosaico ministerial " * Remontando aos agitados dias da campanha presidencial de 1922 - * O
candidato convencional não tinha programa - * O programa governamental da reação republicana * Salva-se a nação! - * ...Mas a custa de uma aventura - * A responsabilidade presidencial - * A era
presente é a era da cooperação - * A cooperação em política internacional.
Esse primeiro passo da política internacional brasileira veio revelar que o país está
entregue a um governo medíocre, cujo ministério forma um verdadeiro mosaico de capacidades,
desde a mais brilhante, como a do Sr. Sampaio Vidal, a mais discutida, como a do Sr. Felix
Pacheco. Veio demonstrar também que o ministério fará o que quiser, dirigindo a Nação ao sabor
das veleidades de cada um.
A situação financeira documenta o grau de subalternidade que ocupa o presidente da
República no aparelho governativo do País.
Para prová-lo, remontemos aos tempos memoráveis da campanha presidencial.
Quando se agitou a magna questão, o ponto que primeiro se feriu, foi a falta de programa
do candidato da convenção nacional, sobretudo a falta de programa financeiro, com que fazer frente
à profunda desorganização dos dinheiros públicos. Bradava aos céus que em face de uma dívida
avultada, de um câmbio vil, de um regime de "déficits" permanentes, de uma estagnação das fontes
da riqueza pública, de uma geral perturbação na economia nacional, alguém ousasse apresentar-se
como aspirante à alta investidura de chefe da Nação, sem dar previamente de si e do seu mérito uma
garantia inconcussa.
Entretanto, por mais que isso pareça absurdo, foi esse o característico da candidatura levantada
pela maioria das situações estaduais, com o amparo ostensivo do governo da União.
O pretendente à alta função não tinha programa. Iria fazer, como disse em plataforma, lida no
banquete de estilo, um governo honesto, procurando arrecadar melhor as rendas públicas, reduzir o
"déficit" orçamentário, incentivar a produção, dando-lhe facilidades de transporte e de colocação no
estrangeiro etc, etc. Iria fazer, pois, o que todos os governos prometem fazer. Quanto a uma medida
governamental clara e precisa, uma idéia prática, uma modificação ou inovação no aparelhamento
econômico do País, - nada!
Ao contrário desse modo de ser, a corrente política que lhe foi adversa, começara
justamente por organizar, em deliberação prévia, um plano governamental, destinado sobretudo à
solução das nossas premuras financeiras. Daí saiu para a luta com um verdadeiro programa de
governo, propugnando dois pontos essências: a extinção dos "déficits" pelo processo da mais
rigorosa aplicação dos dinheiros públicos, e a reforma tributária com a implantação do imposto
sobre a renda, velha aspiração do Partido Republicano Rio-Grandense.
Derrotada essa corrente, isto é, a que possuía um programa definido, sobe ao poder a que
não tinha nenhum. O desastre afigurava-se inevitável, principalmente porque a situação financeira
não fizera outra cousa nesses últimos tempos senão agravar-se. Entretanto, a Nação está salva; - o
Sr. Bernardes, num gesto louvável que não estava no seu programa, procurou para chefe do
departamento financeiro exatamente um homem que entende de finanças!
Está salva a nação, mas de que modo? À custa de uma aventura. E se a pasta da fazenda
fosse cair como a do exterior, em mãos inábeis, que seria da política financeira do governo? Iria,
sem dúvida, sossobrar, como aconteceu com a nossa política internacional, ao seu primeiro passo.
Não. O regime presidencial não se compadece com essa abdicação do chefe da Nação.
Embora os seus ministros sejam legalmente responsáveis como co-autores dos atos do executivo,
não é nas mãos deles que deve achar-se o governo. A Nação não os escolheu, não lhes conhece o
valor e as aptidões. Conhece, sim, ou presume conhecer, as aptidões e o mérito do presidente, razão

porque o elegeu. A este, pois, compete exercer o poder conferido, porque só assim a Nação terá a
certeza de que se governa por si mesma.
Ora, tão grave era a nossa situação financeira, como a nossa situação internacional. Para
ambas havia concorrido a política truculenta e daninha de um homem evidentemente doente, que se
comprazia com este duplo esporte a Nero: - arrasar, na ordem interna, o patrimônio público, com a
sua incontinência financeira, e, na órbita internacional, criar malquerenças, prevenções,
dificuldades, ódios e antipatias ao seu País. De maneira que era preciso não só muita decisão, como
um grande tacto para conduzir a contento a nossa política exterior.
A política geral, de resto, distingue-se em duas ordens de atividades. Para ela, os países são
como as vértebras: com caracteres comuns, com que se unem às demais entidades congêneres
(política internacional) e com caracteres próprios, inerentes, privativos, que as distinguem entre si
(política interna). Desta forma, o governo deve dispensar idênticos cuidados, quer à solução dos
problemas interiores, quer ao encaminhamento das questões internacionais.
Os países marcham modernamente impelidos por interesses recíprocos. Aliás, se
tivéssemos de dar um característico, uma denominação genérica à época atual, chamar-lhe-íamos
simplesmente: a era da cooperação. Nos nossos dias ninguém age isoladamente. No comércio, a
fórmula antiga da guerra tenaz e sem tréguas, foi substituída pela da união em fortes associações,
trusts etc. Esse novo espírito de luta tem modificado radicalmente a sua ação no universo inteiro.
Antigamente, se acontecia encontrarem-se três ou quatro grandes companhias (de petróleo e seus
derivados, por exemplo) frente a frente, explorando a mesma praça, a guerra de preços logo se
estabelecia. O público lucrava, temporariamente. A luta, nos primeiros momentos, era sustentada
galhardamente por todos os contendores. Mas tempos depois, começavam a verificar que as suas
energias enfraqueciam, que o seu potencial pecuniário diminuía progressivamente. Manifestava-se a
debandada. Uma ou duas companhias apenas, das três ou quatro primitivas, ficavam na fileira.
Dessas mesmas, com o correr do tempo, iria restar só uma, a vencedora, a mais bem dotada para a
guerra, mas a que, por sua vez, fora mais sacrificada com a luta. Uma vez só, trataria de indenizar
os anteriores revezes, e toca então o público a desembolsar.
Hoje, não é assim. Começam os concorrentes por se reunirem em convênio prévio, para
estabelecer normas uniformes de comércio. Quando vêm para a luta, já vêm com uma tabela de
preços e condições definidas e iguais para todos. Firmam, entre si, compromissos recíprocos de
cooperação.
Aumente-se suficientemente este bosquejo e ter-se-á o aspecto exato da política
internacional. Aqui a cooperação assume o caráter de uma necessidade vital. Os países nada
deliberam por si. Não se armam, não se desarmam, não erigem novos sistemas tributários de
importação e exportação, sem previamente discutirem, sugerirem, acordarem. Qualquer passo de
um em política externa, há de ser preliminarmente notificado aos demais, para estudo e aprovação.
Sucede às vezes, sobretudo em política financeira, que um governo cria, visando os próprios
interesses, embaraços involuntários aos interesses alheios. Quando isso acontece, não é raro ver-se
aquele governo voltar atrás, dignamente, em nome da cooperação universal.
As guerras, por mais prolongadas e violentas que sejam, não perturbam senão
passageiramente essa cooperação. O país vencedor é o primeiro a dar a mão ao vencido, para solver
os compromissos assumidos. Reatam-se, aí, os sentimentos de fraternidade com uma intensificação
notável.
No mundo antigo não existem relações internacionais. "Não há mais que o contato
necessário para se encontrarem as duas espadas antagônicas." Se Roma verifica que Cartago aspira
uma parcela de supremacia no universo, urge destruir Cartago. As sociedades achando-se ainda
muito perto da sua primitiva condição, desconhecem outro meio de concorrência que não seja a
guerra.
Mas, se assim é realmente, se a nossa época se caracteriza pelo seu trabalho de cooperação
e os países acham-se tão ligados entre si que os atos da vida doméstica de cada um têm uma
repercussão imediata na existência dos demais, é justo considerarmos a importância e ao mesmo
tempo o perigo da arte de governar, quando esta diga respeito à política internacional. Qualquer

medida menos sazonada, qualquer ato menos refletido poderá criar embaraços, desavenças,
desinteligências, ou mesmo prevenções e represálias. Um governo menos tolerante ou sagaz terá
criado, com a sua ignorância ou prepotência, uma situação delicadíssima para o seu país. Terá
agitado ódios passados e temores já quase desaparecidos. Terá tornado iminente, por fim, uma
guerra internacional.
Nenhum desses raciocínios, porém, preocupou o Sr. Arthur Bernardes, que foi confiar a
pasta do exterior, de uma importância incalculável no melindroso momento que atravessamos, a
uma pessoa inexperiente, cuja ação mesmo no jornalismo, em que fez carreira, nunca se notabilizou
por lances de uma irrefutável sagacidade.
Dessa forma, foi fácil e estrondoso o fracasso da nossa chancelaria na primeira questão
suscitada pela política continental.
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V - Uma Intriga Internacional
* O representante do Brasil na liga das Nações opõe-se ao Convênio Universal do Desarmamento * Preocupações - * Jogo diplomático - * um telegrama de Washington - * A retratação - * O Sr.
Alvear no Rio - * Um país...
Nem bem se conhecera, numa das sessões da Liga das Nações, em Genebra, a atitude de
franca oposição do Brasil ao convênio de Washington sobre o desarmamento naval; antes mesmo
de esperar pela reconsideração, já prevista, daquele nosso primeiro impulso, a diplomacia se punha
em campo, pronta para agir.
É justiça assinalar-se que a oposição do representante brasileiro a um convênio que
contrariava fundamentalmente os objetivos da nossa política militarista, encontrou no País, pelo
caráter espetaculoso, tão grato às massas, de que se revestiu, uma discreta acolhida. Pena é que
houvesse durado tão pouco o entusiasmo, que acabou desaparecendo totalmente com as notícias das
nossas freqüentes capitulações.
Pode-se afirmar com indubitável certeza que o tom de decisão com que o embaixador
brasileiro em Genebra traçou a posição do seu país perante o desarmamento universal, preocupou
seriamente a política internacional de ambos os mundos. E fácil imaginar-se a impressão que
causou às grandes nações interessadas naquele convênio o discurso do nosso delegado, definindo a
categórica oposição do Brasil. Mesmo no seio da Liga comentou-se a oração do representante
brasileiro como sendo uma bomba que houvesse caído em plena assembléia, tal o seu imprevisto e
importância.
Não seria realmente de desprezar a desaprovação de um estado como o Brasil, cuja
situação de destaque na América do Sul lhe assegura um posto de responsabilidade nas decisões da
política universal. Era até de temê-la, susceptível como é a política internacional sul-americana de
congregar-se num bloco homogêneo para a obtenção de uma finalidade como, e fácil, como seria,
de dar-se aqui precisamente o caso, visto que não era o Brasil o único país interessado em fugir ao
pacto coercivo.
Temos, portanto, para nós que as diplomacias européia e norte-americana, logo que foi
anunciada a atitude do Brasil, entraram a jogar com a sua política misteriosa e sutil, enfrentando, até
vencê-la, a intransigência brasileira. Parece-nos também ponto liquido que, nesse assunto, as altas
potências se puseram em contato com um ou mais países sul-americanos, ameaçados com a rápida
militarização do Brasil.

A sede da conspiração internacional teria sido a própria América, e; com toda a certeza, os
Estados Unidos. As notícias que circularam com os jorrais pouco deixavam ver da trama que se
urdia. Demais, no Brasil, a vigência do estado de sítio, que mantém sob censura os jornais
metropolitanos, embaraçava o livre conhecimento da questão em toda a sua plenitude. O que é
certo, porém, é que se trabalhava tenazmente para demover o Brasil da sua primeira atitude; e que,
enquanto os bons ofícios iam e vinham, atiçava-se clandestinamente a intriga, de mãos dadas com a
ameaça.
Temos razões de supor que o centro conspirador não se achava em Genebra ou Paris, nem
muito menos em Buenos Aires, mas em Washington. De lá realmente é que nos vem o sussurro
desse trabalho subterrâneo, Como se vê do telegrama abaixo, que, aliás, passou despercebido a
quase totalidade da Nação:
"DE WASHINGTON - Nas rodas diplomáticas dá-se como certo que um
país proporá na Conferência Pan-Americana de Santiago do Chile a
proibição de missões militares para a América do Sul.
Até agora, os únicos países que as possuem, são o Brasil e o Peru."
Deste despacho, de cunho visivelmente diplomático, infere - se facilmente que a América
Meridional não era estranha, como sempre supomos, ao trabalho das potências, relativo ao nosso
"finca-pé" de Genebra, antes que colaborava na urdidura, representando-se ai por "um país..."
Pela consideração do que a seguir se passou, chega-se à conclusão de que surtira o efeito
desejado a intriga internacional, porque o Brasil, tão inopinadamente como fizera a sua declaração
solene de conservar-se estranho ao Convênio de Washington, produziu, depois, uma semana mais
tarde, se tanto, a sua retratação formal, reconsiderando em grande parte, se não totalmente, a
resolução que com tanta independência e ruído adotara primeiramente.
Foi por essa ocasião que, em meio às comemorações festivas do Centenário, se encontrou,
de passagem, no Rio de Janeiro, o Sr. Marcelo Alvear, já presidente eleito da República Argentina.
S. Exª. achou-se em S. Cristóvão, por ocasião do desfile das tropas em formatura, e não lhe
podia ter sido estranho, como não o foi a escritores platinos que ali também se encontraram naquele
dia e que o descreveram depois para os jornais de Montevidéu e Buenos Aires9, o visível empenho
do nosso País em armar-se, com tanques, metralhadoras, aeroplanos etc, afrontando a pacatez do
continente sul-americano com um poderio militar à prussiana.
Aliás, a parada militar das forças de terra, conjuntamente com a revista naval na
Guanabara, constituía o número por excelência das festividades, que assim tomavam um cunho
nitidamente marcial, quando, para exemplo e ratificação pratica aos destinos pacifistas da América,
deviam primar pelo seu caráter comercial, literário, artístico, cientifico e industrial.
A visão de um Brasil chapeado de couraça, dardejando bombardas, calando baionetas,
devia ter acompanhado o ilustre hóspede em todas as partes aonde o levava o programa das festas,
causando-lhe impressão e fazendo-lhe pensar. No seu espírito adestrado, certamente que se levantou
a imagem de um país tratando os problemas internacionais a poder de canhões, pois que,
discursando ao público carioca naquele mesmo dia ou no seguinte, traiu-se no seu mais íntimo
pensamento, deixando escapar esta observação espontânea: "Lembrai-vos de que me estais falando
de paz!"
A advertência do político argentino não teve comentário. O rumor das festas afogou-a
totalmente. E a visão da paz foi outra vez atirada à margem, para que se pudessem contemplar, em
toda a sua eficiência e pujança, os carros d'assalto da Nação!
Quanto ao telegrama de Washington, atrás transcrito, o que ele encerrava digno de
reflexão, era a ameaça, ali formulada, de que um país se iria opor as missões militares contratadas
pelo Brasil e pelo Peru.

9

Sirva de exemplo, entre outras, a correspondência para EI País», de Montevidéu, intitulada "El Brasil se arma".

Qual fosse; não dizia. Deixava à curiosidade brasileira a livre escolha desse país
embuçado, que a sombra da diplomacia procurava cortar-nos os planos, amedrontando-nos.
Se a restrição apenas se estendesse ao Peru, era lícito imaginar-se que o projeto partiria de
um dos países da secção ocidental do continente, provavelmente do Chile. Se, de outra forma, o
único país alvejado fosse o Brasil, ainda a descoberta, do autor da proibição seria fácil, recaindo
todas as suspeitas na Argentina. Mas, tal qual estava o problema, isto é, um só país opondo-se às
missões do Peru e do Brasil, ficava-se sem saber se era o Chile que o fazia, tendo em vista apenas o
Peru e só incluindo o nosso País pro-forma, ou se era a Argentina, que, atemorizada com a nossa
preparação militar, tentava deitar-lhe obstáculos, equiparando o Peru a nós para salvar as
aparências.
O telegrama era de natureza a estabelecer a dúvida, que só foi totalmente dissipada com a
publicação da clausula XII da Conferência de Santiago, na qual já se começa a ver nitidamente a
estreita colaboração dos dois países.
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VI - A Solidariedade Argentino-Chilena
* Inestimável ensinamento - * Comunidade de interesses chileno-argentinos - * Amparemo-nos a
uma nação forte e amiga - * A mais recente expressão do pan-americanismo - * Acusados de
conspirar contra a família sul-americana.
Além de outros proveitos para a nossa ação internacional futura, não resta dúvida que as
"démarches" para a reunião prévia de Valparaiso nos forneceram um ensinamento inestimável, que
a partir daqui é forçoso ter-se sempre em mente, quando se tratar de política sul-americana.
Referimo-nos à solidariedade argentino-chilena, posta agora à prova, num dos lances mais decisivos
para a vida do continente columbiano.
A ação combinada dos dois governos provou-nos que os seus interesses se acham
perfeitamente identificados e que os conflitos que por acaso noutros tempos hajam turbado a
existência dos dois povos, encontram-se hoje em dia totalmente eliminados ou resolvidos e que a
grande massa humana das duas nações realiza modernamente a unidade social começada e
continuada numa origem e numa historia comuns.
A conduta do governo chileno, pautando pela da República Argentina a sua resposta ao
Itamaraty, teve o mérito de revelar-nos que esses países são aliados naturais e orgânicos e contra os
quais é impossível ao Brasil marchar isoladamente. Veio mostrar-nos que, em vez de nos
segregarmos do resto do continente pela prática de uma política imperialista, devemos antes ativar
as relações amistosas que nos unem particularmente a esta ou aquela nação, procurando assim
amparar-nos a uma aliança efetiva, para o caso imprevisto de uma conflagração na América.
Nunca será demais lembrar a magnífica política de Rio Branco, depois resolutamente
seguida por Nilo Peçanha, durante um lapso memorável da história brasileira, e que se cifra numa
aproximação cada vez maior e mais completa com o portentoso povo norte-americano. Essa
aproximação é a mais fecunda garantia de paz no Novo Mundo. Sob a égide desse pacto
continental, a América poderá exercer pacificamente o seu ideal de fraternidade humana, e o Brasil,
em particular, o papel civilizador que lhe está destinado. Não se trata aqui de operar, pelo sistema
das alianças militares, um equilíbrio de forças, mas garantir, pela ascendência moral e política da
grande nação do Norte, a inalterabilidade da ordem americana.
Se o espírito militarista, a tendência guerreira, a impetuosidade bélica, é um característico
da política brasileira, a República, entretanto, tem compromissos de paz a cumprir; e entre os que

mais urgentemente se impõem, estão precisamente aqueles que constituíram, ao princípio, um
simples programa de propaganda, depois uma verdadeira realização, como, por exemplo, o recurso
do arbitramento, cuja prática, apenas ensaiada, tendo-se imposto às partes, que a acataram com
religioso respeito, provou excelência e brandura, e desta forma criou para os países que a
executaram com fidelidade e devoção, um lugar de inconfundível destaque no eterno
reconhecimento da humanidade agradecida. Nações houve que a incorporaram na codificação dos
seus postulados constitucionais, como o Brasil, fundando o direito novo, rodeando-se de restrições
voluntárias que lhe contrariassem a tradição conquistadora e intervencionista, legada pela
Monarquia.
O arbitramento constitui, assim, uma das maiores glórias da República. Entrou por
primeira vez no nosso direito constitucional, com caráter regular e permanente, no anteprojeto
Werneck-Pestana, da "comissão dos cinco", art. 11110 Embora não consignado no projeto do
Governo Provisório, a Constituição Federal o consagrou, por emendas vitoriosas de 30 de dezembro
de 1890, 5 e 17 de fevereiro de 189111. Caráter obrigatório quis ainda dar-lhe a Constituinte, por
proposta, rejeitada, do Sr. Nilo Peçanha12.
A Monarquia, como o mais genuíno regime da espada, foi-lhe por vezes adversa,
recusando-o, quando desligou a questão do naufrágio da barca Prince of Walles, da questão dos
oficiais da fragata Forte, e quando rejeitou a proposta do governo uruguaio em 1864, dando lugar à
declaração de guerra do Brasil, precursora do maior conflito sul-americano (a guerra do Paraguai)
que estava nas mãos do nosso País o ter evitado, aceirando preliminarmente a arbitragem proposta
por Aguirre13.
Poucas ocasiões encontrou o Império de provar-lhe a incontestável superioridade. Por
arbitramento, a Monarquia só resolveu uma questão: a "questão Christie". É exato que para a
questão de limites entre o Brasil e a República Argentina, solucionada definitivamente por sentença
arbitral de Hauser, presidente da Confederação Helvética, de 1o de dezembro de 1900, o tratado de
arbitramento foi firmado ainda na vigência do antigo regime, a 7 de setembro de 188914.
A República compete retomar a orientação pacifista, tão instantemente reclamada pela
evolução da sociedade sul-americana. Um notável homem público holandês, Beaufort, fazia há bem
pouco tempo, como a querer adivinhar as novas tendências do mundo em face do exemplo da
Conflagração, declarações como esta: "Uma volta à paz armada como ela existia antes que
explodisse o conflito mundial, não é mais possível. O desarmamento geral deve ser a justa lógica
dessa luta insensata. Pode-se crer que os representantes, eleitos por homens que viveram no meio de
todo o horror da guerra moderna, ousarão recomeçar a palmilhar a velha rota, que, infalivelmente e
por pouco, conduzirá a novas conflagrações?"
A prática de uma política obstinadamente belicosa há de acabar por isolar-nos inteiramente
no seio da coletividade americana.
Como talvez tenhamos oportunidade de demonstrar, em trabalho a aparecer futuramente, a
República Argentina se está criando a situação de leader na evolução social e política da América.
E a nova forma, a última transformação do pan-americanismo, que tende a conferir o primaziado
continental ao grande estado do Prata.
Agora mesmo, nessa emergência em que nos colocou a irreflexão ou a incapacidade
governamental, a República Argentina aproveitou-se da nossa cabeçada para falar em nome do
espírito pan-americano! Era infensa à criação de blocos políticos no continente! A assembléia das
nações americanas que discutisse, livremente, em plenário, a proposta do Chile!
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E dessa forma, tomando para tema da sua ação exterior a má fortuna da Nação brasileira de
ter à testa dos seus destinos uma política extravagante, só faltou fazer crer ao mundo que o papel do
Brasil, propondo: uma conversa prévia entre os três grandes países do continente, não passava de
uma conspiração contra as demais nações irmãs!
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A Revolução
I - O Princípio de Obediência Militar
(Como prólogo à apreciação sociológica da Revolução)
* Empréstimos que, em vez de enriquecer, arruinam os seus tomadores - * O partido militar - * As
surpresas da espada - * A Constituinte é acentuadamente militarista - * O sentimento geral só foi
tardiamente notado pelo Sr. Epitácio.
O problema político da sucessão presidencial de 1922, debatido por primeira vez em maio
de 1921, com a propugnação afinal vitoriosa, de uma Convenção Nacional, efetivamente reunida no
mês seguinte, interessou, logo ao princípio, as classes armadas do País, atirando-as também à luta
ao lado do elemento civil. Demasias inevitáveis na propaganda das respectivas candidaturas, mal
disfarçada simpatia do governo pela parcialidade política que lhes era contrária, além do
espetaculoso episódio das cartas infamantes, como era denominado no noticiário dos jornais,
criaram para as classes militares e para o poder público situações delicadas, por vezes graves,
sempre conturbadoras da ordem social. As censuras, admoestações, transferências e prisões, por
parte do executivo federal, e a insubordinação dos militares, como resposta àquelas, que se
reputavam arbitrárias, trouxeram o País, até nossos dias, em estado de perturbação latente, debaixo
de medidas de exceção, tanto mais ruinosas para a vida nacional quanto é certo como afirma Royer
Collard e as nossas dificuldades políticas por elas alimentadas, tendem a demonstrar, constituírem
essas leis excepcionais "empréstimos usurários que arruínam os governos, ainda que pareçam
enriquecê-los."
A apuração definitiva das responsabilidades nesses importantes sucessos escapa,
certamente, à alçada deste livro, que só os abordou para acentuar-lhes um dos mais notáveis
característicos: a luta do poder em querer cingir as classes armadas à letra da Constituição, e a
resistência destas, que se julgam amparadas sobejamente nas suas tradições cívicas e nos direitos de
natureza política, adquiridos através a evolução social do Brasil.
Esse conflito é um quadro inapagável da sociologia brasileira, e deve merecer cuidado
especial na nossa critica histórica.
Presentemente, foi-lhe causa determinante a sucessão presidencial de 1922.
Ao cogitar-se da magna questão, apareceu em campo, sob a égide da igualdade política de
todos os brasileiros, um partido militar, pleiteando uma candidatura própria, que logo se malogrou,
passando depois a amparar fortemente um dos candidatos. Cremos que o poder público brasileiro,
não obstante a ostensiva parcialidade pela candidatura da Convenção Nacional, censurando e
prendendo oficiais que se manifestaram solidários com o candidato popular, agia menos por
partidarismo, do que por desejo de subordinar o exército e a armada às disposições constitucionais,
máximo num período em que o plano de política militar, por ele adotado, exigia preliminarmente
aquela subordinação como condição básica do seu próprio êxito.
O poder público tomava assim o partido da Constituição, quando diz que as forças armadas
são essencialmente obedientes.
O legislador do projeto de Constituição mandado pelo Governo Provisório à Constituinte,
não admitia, como também o Império, a existência de forças armadas, sem uma subordinação
incondicional às autoridades civis. E este, princípio também vitorioso na constituição francesa da
Revolução, que prescreve: A. força pública é essencialmente obediente; nenhum corpo armado
pode deliberar. Outras cartas constitucionais, como a do antigo Império Alemão e a da Prússia,
consignam o mesmo pensamento, não só obrigando as classes armadas a obedecer sem condições,
como impedindo-lhes terminantemente de tomar qualquer deliberação.
Não temos dúvida de que nesse espírito foi vazado o projeto da comissão nomeada pela
Ditadura Militar. O exemplo do quanto é precária a estabilidade governamental perante o arrojo de
um general destemido e abnegado, deveria estar fresco no pensamento desses primeiros operários

das nossas prerrogativas constitucionais. Era preciso garantir de uma maneira formal a autoridade
legal da nova República, salvaguardando-a de possíveis surpresas por parte da espada. Daí o projeto
de Constituição, aceito nessa parte pela Constituinte, prescrever aquela obediência incondicional,
completa, inapelável, dentro da lei.
Ao mesmo tempo, porém, que a Constituinte procurava organizar dessa forma o princípio
da subordinação plena, dentro dos limites da lei, a anulação política do soldado, considerada como
inerente à função militar, criava-lhe regalias excepcionais, consagrava-lhe os mesmos direitos que
reservara aos civis, diferenciando-o destes apenas para acentuar-lhe a iniciativa no estabelecimento
da nova ordem política e criar-lhe assim uma situação de destaque e superioridade no seio da
Nação.
A Constituinte, repleta de militares, começa por conferir as maiores honras aos
representantes da farda, proclamando Benjamim Constant, fundador da República, elegendo
Deodoro e Floriano para os primeiros cargos do novo governo.
A propósito da organização militar brasileira, a histórica assembléia faz declarações
categóricas sobre o papel eminentemente político jogado pelas forças armadas na proclamação da
República, e o eterno reconhecimento nacional. Virgilio Damásio levanta-se e brada; "Supondes-me
capaz da ingratidão de querer acabar com o exército, quando eu e meus companheiros que, na rua,
no meio da propaganda, arriscando a vida e o crédito, contribuímos a distribuir por eles a semente
que produziu a messe fecundíssima; conseguimos inocular-lhe nos corações patrióticos o espírito de
propaganda que nos animava a combater? Acreditais que eu teria tal ingratidão para esses bravos
que no dia 15 de novembro puseram à disposição da idéia vitoriosa a força de suas espadas?"
Barbalho, na mesma ordem de idéias, externasse com palavras idênticas: "Não quero propor a
supressão do exército e da arma da, a que o País deve imensos serviços e de que precisa... Sou dos
primeiros a reconhecer os muitos e grandes serviços que o exército e a armada nos têm prestado..."
Serzedello Correia, sempre ponderado e refletido, dessa vez apostrofa, entre ovações: "Ele (o
exército) tem sido e há de ser sempre entre nós a ordem e a garantia da liberdade; ele não tem sido
outra coisa senão a encarnação de todas as grandes aspirações nacionais (apoiados gerais),
crescendo sempre na história e no seio da Pátria, ao lado do povo, batendo-se em nome dos grandes
princípios." Na discussão do art. 70, n° 3, Lauro Sodré exprime sem rebuço o sentimento geral: "A
disposição do n° 3 do art. 70 (direito de voto aos alunos militares de ensino superior) representa
uma homenagem às classes militares, factoras gloriosas da revolução nacional de 15 de novembro;
uma homenagem de todo o ponto justa aos moços que foram o braço fortíssimo daquele feito épico;
que foram, que são e que hão de ser, como o exército inteiro, digo-o para minha honra, a garantia da
realização do ideal inscrito na nossa bandeira - Ordem e Progresso -; que hão de ser invicta barreira
contra qualquer tentativa de opressão ou de despotismo... - Portanto, parece que a exceção
consignada no n. 3 do art. 70, é de todo rigor, é de toda justiça, é uma homenagem prestada àquela
corporação, que continua a ser a esperança da ordem e há de ser a garantia da paz.
Generalizou-se o sentimento, que o Sr. Epitácio veio a notar tardiamente, no seu
"manifesto à Nação", de que o exército havia feito a República. Criava-se assim no espírito público
e consolidava-se nas disposições do nosso estatuto constitucional, ao lado de restrições expressas,
direitos implícitos, prerrogativas especiais. Prolongava-se, dentro dos próprios limites da lei, a luta
já de tempos travada, entre a necessidade de anular a influência política da força armada e a
tendência para legalizar a sua intromissão nos negócios públicos do País.
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II - Formação Revolucionária

* O "Partido Revolucionário" * Ele soma todos os ressentimentos - * A revolução francesa recebeu
o tributo de perversos despeitos - * Todavia, é grande e bendita - * A resistência, precedendo a
explosão revolucionária.
A decifração sociológica das revoluções, com toda a sua exaustiva série de causas e
precedentes, simplifica-se, atribuindo-se a responsabilidade e elaboração do ato de força a um
"partido revolucionário;" A análise psicológica das suas tendências, bem como do "espírito
partidário" que o anima, dará a interpretação histórica da revolução.
O "partido revolucionário" é, em regra, de formação orgânica. Quase diríamos de formação
espontânea, porque outra causa não exprime senão os descontentamentos, esperanças e desesperos
que agitam a sociedade e que se condensam naturalmente, formando um só corpo.
Desconhece chefes de direito, nem adota leaders por mera ascendência partidária, como os
simples partidos políticos. Mas os elabora instintivamente no próprio seio, por via de um trabalho
de seleção toda intuitiva.
Na formação da torrente revolucionária, todos os tributários são lícitos. Somam-se todas as
queixas. Aproveitam-se todos os ressentimentos. Conjugam-se todas as oposições. A idéia
republicana no Brasil tirou vantagens incalculáveis da perturbação lançada nos meios fazendeiros
pelo decreto de abolição da escravidão, e por isso mesmo foi incriminada de explorar o despeito dos
antigos escravocratas. Vejamos como Ruy Barbosa, explicava, ato contínuo, a razão de semelhante
proceder: "A própria liberdade do despeito, para nos servirmos da fórmula em voga, é sagrada nos
países livres, quando não usurpa liberdades alheias; e, se ele vem cooperar, colateralmente, para o
bom êxito de uma causa simpática, esta não perde, por isso, os títulos à estima, que desfrutava. Qual
é o bem, neste mundo, que não envolve mescla de mal? Qual a instituição moralizadora, onde a
história não nos vá desencantar alguma radícula bastarda? Qual a revolução que não manchou os
seus princípios em espoliações e atentados?"
A Revolução Francesa, donde data o mundo moderno, não se operou unicamente pela
confluência de forças sãs, de reivindicações honestas, de sentimentos enodoados. Teve cheias de
sangue; recebeu o tributo de perversos despeitos; viu declara-se, nas jacqueries, a guerra à
propriedade; assistiu a um incomparável desencadeamento de paixões, das mais malignas, a essa
espécie de "invasão bárbara", na frase de Taine, "que havia de acabar pelo terror o que se estreará
pela violência, e, como a dos normandos nos séculos décimo e undécimo, consumou pela conquista
a expropriação de toda uma classe". Todavia, a revolução de 1789 é grande e bendita; porque teve
resultados maravilhosos, e sua nascente era pura, conquanto, depois, ao passar da caudal torrentosa,
alguns afluentes enlodados lhe viessem alterar a limpidez.15
No "partido revolucionário" vão-se fundir todas as paixões demagógicas que flutuam no
ambiente, como também todos os ressentimentos de classe. A idéia republicana no Brasil, depois de
arrastar na sua torrente o despeito dos antigos senhores de escravos, foi ainda arrebatar as queixas
da classe militar para incorporá-las à massa dos seus descontentamentos. Exploram-se todos os
dissídios. Se há por aí uma voz que discorde dos atos do poder, urge chamá-la à fileira do "partido",
o qual, ao cabo de um certo tempo, já exprime, pelo volume das forças com que conta, uma
verdadeira aspiração pública.
A onda inovadora forma-se lentamente, pela confluência das paixões esparsas. Há, porém,
um momento, antes mesmo da crise revolucionária, em que o seu espírito partidário se intensifica, e
ela toma a consistência de um bloco inteiriço e inquebrantável: é quando o poder público, contra
cuja conduta se formou a oposição nacional, põe em prática mais uma das tantas medidas
malsinadas pela opinião e consideradas como contrárias aos seus interesses ou aspirações. Na nossa
Revolução republicana, a causa da resistência foi a perseguição deliberada movida nos últimos
meses do regime monárquico às classes armadas do País e agora renovada pela presidência Epitácio
em meados de 1922. Daí para o ato de força, só se faz mister a ocasião.
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III - A responsabilidade do Rio Grande do Sul
* Uma palestra com o general Ximeno de Villeroy - * Ao serviço de uma importante missão no sul
* Viera buscar a "palavra de ordem" * Atitude desassombrada - * Mesmo fracassada a sedição, a
revolução continua a agitar o país, profunda e ameaçadora - * Uma contribuição histórica - * A
objeção do Sr. Borges de Medeiros - * O seu decisivo pronunciamento - * o nosso testemunho.
Assistimos em silêncio, durante os meses que imediatamente se seguiram à revolta militar
de 5 de julho na capital da República, ao debate travado em torno daqueles memoráveis
acontecimentos, quando, entretanto, pela simples divulgação de uma palestra mantida nesta capital
entre nós e o General Ximeno de Villeroy, teríamos contribuído para o esclarecimento de um ponto
importantíssimo da questão, isto é, o grau de participação do presidente do estado do Rio Grande do
Sul naqueles sucessos.
Silenciamos até hoje, por dois motivos, cada qual mais poderoso: primeiro, porque tudo
quanto se nos revelara, fora feito em caráter intimo; segundo, porque temíamos com essas
declarações concorrer para que se agravasse mais a situação, já de si delicada, do General Ximeno
de Villeroy, então prisioneiro do governo.
Atualmente, porém, em que o próprio General Ximeno de Villeroy vem a público
denunciar os passos que deu neste Estado e noutros em prol da Revolução militar, reputamos de
indiscutível relevância e interesse fazer conhecer ao País tudo quanto sabemos com referência ao
papel nela representado pelo Sr. Borges de Medeiros.
Ninguém ignora - e já agora está aí a confissão do próprio General Villeroy - que este militar
abandonou o Rio de Janeiro com destino ao Sul, no serviço de uma missão que se prendia à situação
política de então. De chegada a esta capital, foi recebido, conforme a sua declaração, que sabemos
verdadeira, pelo presidente do Estado, trocando com esta autoridade idéias a respeito. Do que se
passou nessa entrevista, nada transpirou, havendo o General apenas dito a amigos íntimos que lhe
foram levar as despedidas a bordo, que "viera buscar a palavra de ordem, mas ainda a não levava."
Esta declaração do General Ximeno nós não a ouvimos, pois achávamo-nos ausente da
cidade. De volta, porém, a Porto Alegre, o que primeiro desejamos saber foi o que se havia passado
na audiência que o Sr. Borges de Medeiros concedera àquele oficial, pois considerávamos de
importância decisiva para a situação política daquela época o pronunciamento do chefe do Partido
Republicano Rio-Grandense. Ninguém pudera responder-nos com precisão sobre o assunto, visto
que, como já declaramos, os termos da entrevista não haviam tido a menor publicidade.
Ao estalar a revolta, a atitude desassombrada do Presidente do Estado confirmou o que
pensáramos do seu modo de proceder. Faltava-nos apenas uma prova testemunhal que se pudesse
opor tanto às insinuações veladas, como às acusações ostensivas, com que a corrente política
adversária o apontava como o incitador da Revolução.
É nessa emergência que o acaso depara-nos a melhor ocasião para colher a verdade toda
sobre tão graves acontecimentos.
A revolta malograra-se e o desânimo invadira a todos quantos haviam agasalhado projetos
de reforma da mentalidade política brasileira. Estávamos em agosto, começos do mês. Para precisar
melhor, diremos que era 4 de agosto, a uma e pouco da tarde. Seguíamos em companhia do nosso
colega e amigo De Sousa Júnior em direção à antiga praça da Harmonia, quando, ao passar pela rua
Riachuelo, defronte da casa que foi do Conde de Porto Alegre, o meu companheiro apontou para
um cidadão que vinha em sentido contrário pelo passeio oposto, e exclamou: " - É o General
Ximeno de Villeroy!" Embora não o conhecesse, duvidei. O meu amigo insistiu, com veemência,
no que dissera. Diante da sua atitude, intimei-o a ir abordá-lo. Efetivamente, era o General Ximeno

de Villeroy, esse reacionário famoso, por cuja combatividade e cívica abnegação, tínhamos e temos
uma admiração profunda. Em sua companhia percorremos demoradamente as obras do cais do
porto, indo depois parar num café - o café Malta - à rua dos Andradas.
Foi nessa ocasião que ele nos fez a revelação por que tanto ansiávamos.
O assunto sobre o qual girara a nossa palestra, fora a revolta de julho. O General vinha do
próprio teatro dos acontecimentos e encantava-nos com a narração animada do que ocorrera. Num
dado momento, interrompemo-lo, para declarar-lhe que, embora fracassada a sedição, a Revolução
continuava a agitar o País, Revolução idéias e nos sentimentos, profunda e ameaçadora. Nessa
altura, o General deixou escapar a suprema confissão, que vamos transcrever letra a letra nesta
página, para servir de contribuição autêntica à história definitiva desse período da política brasileira.
- "Foi o que eu fiz ver ao Dr. Borges, na entrevista que me concedeu, - segredou o General
Ximeno de Villeroy. Nessa ocasião eu lhe disse que a revolução estava nas cabeças, e ele me
objetou "que era preciso conjurá-la"!, ao que eu lhe responde prontamente que o que era preciso
era dirigi-la!"
Verá o público como esta parte concorda fielmente com os termos da carta a tempos
publicada pelo General Villeroy no "Correio da Manhã", quando diz: "Peço a V. Exª. que me perdoe
o tempo perdido com esta e termino rogando que atente bem na situação presente, que é
francamente revolucionária. Mais acertado, parece dirigi-la, dando-lhe um cunho cívico, que ser
colhido por ela, sem poder prever onde iremos parar." (Os grifos são nossos).
Diante desta narrativa, cuja veracidade não teme contestação, verifica-se qual foi o
pronunciamento do Sr. Borges de Medeiros, com respeito a projetada Revolução: "E preciso
conjurá-la!" Essa atitude explica o desânimo do General, quando, ao partir, se queixava a amigos
que viera buscar, e não a levava, a almejada "palavra de ordem". Explica também o desassombro
com que o chefe do executivo rio-grandense reptou, no dia seguinte ao da revolta, a que lhe viessem
provar a co-participação, mesmo longínqua, nos sucessos que condenava.
Fica, pois, aí o nosso testemunho. Que a posteridade saiba tirar dele a dose de utilidade
histórica que encerra.
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IV- A Crise
* Revoluções: sua definição - * A generalização do sentimento revolucionário é a primeira condição
de êxito - A segunda é a oportunidade - * Um dístico característico - * Qual deveria ter sido a
linguagem dos chefes do movimento - O atual governo deve o seu posto a precipitação do
adversário - * Em defesa da honra coletiva - * O último esplendor.
*
"Les révolutions sont les changements entés ou realisés par laforce dans la constitution
des sociétés".16 Começam sempre por um ato de desobediência e têm um alcance ou religioso ou
político ou econômico. Manifestam-se sob as formas de sedição militar, conjuração, motim popular,
atentado individual. Não raro todas estas expressões ou algumas delas concorrem na mesma crise,
ora fazendo o exército causa comum com as populações amotinadas, ora a multidão amparando a
conspiração etc.
Para o êxito das revoluções um elemento é indispensável: que o sentimento de revolta
esteja amplamente generalizado. Do contrario, o ato revolucionário não terá repercussão e será
16
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punido como um crime comum; ou como diz Baner: se "as intenções" dos conspiradores "fossem de
tal modo pessoais que não encontrassem nenhuma simpatia externa, a conspiração, quando mesmo
alcançasse o seu objetivo imediato, não seria seguida de nenhum efeito importante: a violência
empregada passaria por criminosa e provocaria a reprovação ou mesmo o horror entre a imensa
maioria dos cidadãos."17
Se, entretanto, o sentimento revolucionário estiver generalizado, tudo dependerá da
habilidade com que for conduzida a revolução e do grau de aparelhamento defensivo com que
contar o poder contra quem ela é dirigida. Se se tratar de uma sedição militar, o êxito dependerá,
portanto, das operações.
Alguns oficiais militares, partidários da Reação Republicana, acusaram os seus chefes
políticos de terem cooperado para o fracasso da revolta de 5 de julho, por não haverem acorrido
com as armas em punho, a favor das tropas revoltadas. A própria população metropolitana, cuja
exaltação revolucionária era evidente, assistiu como simples espectadora aos trágicos
acontecimentos. A mocidade revoltada ficou isolada e o governo - forte e prestigiado.
E que um outro elemento é imprescindível para cometimentos dessa ordem: - a
oportunidade. A revolta de 5 de julho surpreendeu a Nação, que, aliás, pacientemente se preparava
para um ato de desobediência para 15 de novembro do mesmo ano.
Toda a propaganda convergia, de fato, para esse fim. Os jornais pregavam quotidianamente
o desrespeito ao governo constituído. Oficiais geniais anunciavam, com o advento da presidência
Bernardes, a dissolução do exército. Outros recorriam aos juízes para os proteger contra a
autoridade desse governo, que eles não queriam obedecer. Mas contra o governo que então dirigia
os destinos da Nação, nada. Ele continuava a merecer, senão simpatia, pelo menos respeito. Todos
lhe reconheciam, facilmente, força, soberania e autoridade.
O seguinte dístico é característico:
Anuncia-se a ida do candidato oficial à capital da República. Ninguém ignora que ele tem
por si o governo do País. Contudo, os jornais populares aconselham à população que o receba com
vaias e apodos. - E assim se faz.
Chega a vez do presidente da República entrar a cidade, triunfalmente. A revolta, os ódios,
os descontentamentos, as paixões atingiram então o seu auge. Que conduta, entretanto, dita a
imprensa ao povo? Que se abstenha de comparecer à "consagração"; que não aplauda, mas que não
vaie. - E assim se cumpre.
É que a "causa" da Revolução reside na ambição desse candidato, que se quer elevar ao
governo de uma nação que o repele, ao comando de um exército que ele enxovalhou em declaração
escrita. A ele, pois, todos os ódios. Mas só a ele, para que as energias não se vão quebrar em
choques secundários, para que as forças não se desviem da diretriz visada, para que o entusiasmo
não periclite numa entrepresa estranha ao seu fim.
Deveria ser esta, e não outra, a linguagem dos responsáveis pela "revolução pacífica"
preparada para 15 de novembro de 1922.
Mas, se esta foi, realmente, a linguagem, os atos, entretanto, a desmentiram, pois à medida
que se marchava para a data da transmissão de mando, a figura do presidente da República ia sendo
confundida com a do Sr. Arthur Bernardes na mesma oposição cerrada, movida pelos
conspiradores. Ninguém trata de circunscreve o fogo contra o candidato apenas, nem neutralizar a
ação do poder público pela tática habilidosa e diplomática: vai-se direito às de cabo, e, sufocados
com a seqüência dos agravos que lhes desfere o executivo, os reacionários assumem posição hostil
inteiramente definida.
A sinceridade, a impetuosidade, a simplicidade, a franqueza, abeirando quase da
ingenuidade, é o característico dessa Revolução de moços, em que ninguém oculta o que pensa ou o
que vai fazer.
Bem estudado o movimento sedicioso de 5 de julho, há de se ver como em nenhum outro
sucesso do mesmo gênero houve tantos traidores e tanta delação.
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Dessa forma, o governo, que, aliás, nos últimos tempos despejara pelos cafés, clubes e
quartéis da capital da República um verdadeiro exército de espiões, não teve a menor dificuldade
em se colocar ao corrente do que se tramava e de dirigir os sucessos a seu bel-prazer, fazendo-os
explodir quando e como julgasse mais vantajoso aos interesses do poder.
A precipitação, pois, com que agiram os conspiradores no Rio e Niterói ou a habilidade do
Sr. Epitácio Pessoa em provocar o movimento sedicioso, deve o atual governo o posto que exerce.
Do contrário, se a corrente revolucionária não tivesse deixado o seu primitivo álveo, para se ir
chocar a outras ribas, dispersando a sua ação, enfraquecendo-se numa nova aventura, seria certa a
vitória da Revolução.
Ninguém o ocultava, de resto.
Consultados os oficiais generais, mesmo aqueles que eram portadores de uma função
pública e se achavam por dever de oficio ostensivamente ao lado do governo, a sua resposta, como
por exemplo a do general Bonifácio Costa, consagrava, invariavelmente, o mesmo pensamento:
pertencemos à ordem - até o dia 15 de novembro; não podemos responder pela nossa conduta além
desse dia.
O exército, quase em peso, era cônscio de que uma grande decisão se impunha tomar, ante
a sua dignidade audaciosamente ofendida. Uma enorme força moral lhe advinha desse sentimento
elevado, que legitimava, em vez de condenar, qualquer ato de desrespeito ao aspirante à alta
magistratura do País.
Na mesma proporção em que progredia entre os militares a convicção de que agiam em
defesa da honra coletiva, e de que, por obra desta, não lhes minguava a aprovação pública, crescia
no animo dos seus adversários situacionistas, e, mormente no do presidente reconhecido, todo o
horror da sua posição falsa, conquistada violentamente em luta com o sentimento nacional, e por
isso mesmo insubsistente e precária.
Semelhante sentimento dita-lhes, então, em meio às fantasmagorias do pavor, expedientes
extravagantes, estratagemas soezes, levando-os a apelar, sem recato, ora para as ambições
subalternas da sargentada, aturdida com promessas de uma régia liberalidade, ora para o poderio
incontrastável do presidente da República.
Chegamos, assim, aos preliminares do grande drama, que começou nos rochedos
escavados de Copacabana e num dado instante ameaçava estender-se por toda a vastidão territorial
do País, conturbado até as entranhas.
"La goutte d'eau qui fait déborder le vase" foi lançada, deliberadamente, pelo Sr. Epitácio
Pessoa, como aliás o confessou, apologeticamente, em entrevista concedida em Montevidéu, o
próprio ministro de instrução pública do Uruguai, que se encontrou de passagem pelo Rio nos dias
do histórico acontecimento.
É esta, aliás, a única honra que lhe cabe: a de ter impelido o partido revolucionário à
adoção deste dilema - ou a Revolução, em momento inoportuno, como esse, em que fácil seria para
o governo o debelá-la, ou o seu total aniquilamento perante a opinião pública, pela resignação ante a
afronta inominável do poder, que o desrespeitava e enxovalhava nas pessoas dos seus chefes.
O partido da Revolução conformou-se com a fatalidade, e diante da alternativa do
desaparecimento na simpatia da Nação ou da derrota na linha de combate, preferiu, ajuizadamente,
a última, e iluminou, por momentos, de um fulgor inédito, com a indomável valentia dos seus
bravos, a hora extrema do patriotismo moribundo.
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Relato da prisão do seu livro de “memórias”
“memórias”

(...)
Por um ato de puro arbítrio ditatorial, a ANL foi fechada e a seguir teve seu registro
cassado. Com isso não nos conformamos. E um dos nossos núcleos - que assim se chamavam os
nossos organismos de base - o Núcleo dos Gráficos resolveu ir a uma greve de protesto por vinte e
quatro horas. Fui incumbido pela organização para articulá-la. Achava-me nessa tarefa nas oficinas
gráficas dos matutinos, sem a menor clandestinidade, em contato mesmo com a direção de alguns,
quando, alta madrugada - madrugada chuvosa e fria - de volta, ao chegar à porta da minha casa,
vejo saltar da sombra que fazia uma escada dum prédio fronteira, como dois animais saídos da toca
para o bote, os investigadores que me vieram prender. Ainda houve de minha parte algo que não
lhes agradou: quis entrar em casa, o que eles não me permitiam.
- Se é para deixar o revólver, não precisa, porque pode ficar com o senhor.
O fato é que entrei. Sentia toda a importância do acontecimento. Tinha família, mulher e
filhos, e ainda minha Mãe, gravemente enferma. Não era possível sonegar-lhes o conhecimento
disso.
(...)
A despeito da greve programada incluir no seu plano de reivindicações matéria específica
da classe operária, ela era eminentemente política, numa grande proporção alheia às 'condições do
trabalho'. O que configurava infração à então flamante 'Lei de Segurança Nacional' da época. Num
dos seus artigos fui enquadrado. E, olhem, não é por querer me gabar, como diz o gaúcho, mas
periga que eu tenha inaugurado aquele 'estatuto'. Não averiguei, nem mesmo me interessa saber.
Porque, estejam certos, não considero honra nenhuma, nem sequer honra sinistra, ter sido objeto
desse sistema de opressão, que no Brasil se perpetua, sempre renovado e sempre mais opressivo,
com o nome, eterno como o mal, de Lei de Segurança Nacional.
(...)
Não nos haviam deixado outra forma de protesto. Meses depois, na cadeia, quando a
situação que enfrentávamos não nos oferecia mais do que um gênero de luta, usei do mesmo
raciocínio: legitimando uma greve de fome, com todos os riscos que ela implica. - Aqueles cinco
espectros, vagando esquálidos na penumbra do quarto escuro, estavam afirmando algo, que deveria
valer qualquer coisa diante do sacrifício que lhes causava. Fui, pois processado e condenado perante
a justiça federal. Mas uma condenação nem sempre é sinônimo de arquivamento.¹
(...)
Embora haja sido de novo encarcerado em virtude da sublevação militar de 1935, dela não
participei. Nem o poderia fazer porque a bem dizer já me encontrava preso. Não obstante, sofri, sem
queixumes, mas não sem a crítica fraternal. A minha chegada à Casa de Detenção do Rio de
Janeiro, meio ano depois dos sucessos tão pronto cessaram as aclamações com que os camaradas da
prisão nos recebiam (os que do Rio Grande éramos transferidos para lá) em reunião reservada do
órgão dirigente naquela prisão, mostrei a minha estranheza ante a displicência com que se
mantinham no maior desligamento os camaradas gaúchos, propiciando à reação sevícias,
provocações, propaganda capciosa, colaborando com ela no desfalque de quadros para a luta. Das
1
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'explicações' que a minha crítica suscitou ficou-me uma impressão de coisa deliberada de
afogadilho, sem plano, esperando se organizar (se a tanto almejava) no próprio processo da luta
armada. Punha-se uma esperança infantil, verdadeiramente mágica, em sucessos puramente
aleatórios. Como se a ordem vigente estivesse já tremenda e fundamentalmente abalada, que um
primeiro encontrão a fizesse ruir qual um castelo de cartas.²
(...)
Por esses acontecimentos, a que dei naturalmente minha solidariedade aflitiva, irmanandome na desgraça com os camaradas derrotados, por tais fatos, para a eclosão dos quais não concorri
de maneira nenhuma, ainda fiquei atrás das grades mais um ano e meio, que perfazia ao todo quase
dois anos de cadeia.
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Segunda prisão de Dyonélio, após a Intentona de 1935

Discurso no Congresso de Escritores de 1945

1

5 a sessão, dia 27 de janeiro de 1945, parecer do relator, sobre a tese "Federação e
Cultura", de autoria de Alceu Marinho Rego, integrante da delegação carioca.
O autor invoca o testemunho da história, não apenas política, mas também econômica e
literária, para chegar à conclusão de que o Brasil tem constituído, desde os primórdios de sua
organização, uma sociedade natural de Estados autônomos, até mesmo soberanos, tradição apenas
interrompida pelo Império, mas prontamente restaurada com o advento da República. Segundo ele,
a própria antropologia nos fornece elementos de diferenciação étnica, que mais acentua o espírito
localista das várias regiões do país. Não acredita na possibilidade duma uniformização de elementos
tão diversos, a não ser por meios artificiais e, portanto, condenáveis. Considera a federação como o
fator preponderante da unidade, pelo respeito e melhor aproveitamento das diferenças regionais,
favorecendo no terreno cultural um movimento centrípeto, que dá primazia às atividades localistas;
e conclui indicando uma manifestação categórica nesse sentido por parte do Congresso. Somos de
parecer que a sua tese deve ser aprovada, acentuando porém o Congresso, com fundamento na
própria argumentação desse trabalho, o caráter unificador da federação do Brasil. Assim, deve ser
completado o período da conclusão do autor com a expressão, substituindo o ponto final por uma
vírgula: 'como garantia da unidade nacional!' Deverá ser a seguinte a redação completa proposta
pelo parecer para a conclusão da presente tese:
"O 1o Congresso Brasileiro de Escritores, reconhecendo que a Federação constitui a
tradição política do país, justificada pelas imposições do território, da economia e do seu
desenvolvimento histórico, e entendendo que ela propicia a atmosfera adequada à criação da cultura
nacional, afirma seu sentimento federalista, como garantia da unidade nacional".2
(...)

Discurso proferido no encerramento do congresso:
O pequeno espaço de tempo de que disponho para falar ao I Congresso Brasileiro de
Escritores em nome da representação da A.B.D.E., Seção do Rio Grande do Sul, obriga-me a
concentrar mais uma vez a atenção dos senhores congressistas sobre os pontos considerados
fundamentais pelos delegados que represento. Esses pontos, naturalmente, se interdependem
porque, embora a aparente diversidade dos temas propostos ao Congresso e por ele resolvidos,
conduzem todos a uma unidade de pensamento e de ação. Para ser breve o tanto quanto preciso, me
permito sumariá-los da seguinte maneira:
E claro que todo o Congresso girou em torno do conceito e da aplicação prática da
liberdade para as idéias, a palavra e a vida do escritor, como condição da própria cultura, - desde
que a cultura foi encarada pelos escritores brasileiros ora reunidos, não como um elemento de
separação entre o povo e o intelectual, mas antes como um poderoso instrumento de aproximação
recíproca. Pareceria ocioso que ainda viéssemos afirmar esses postulados, quando há uma
declaração de princípios em que todos entusiasticamente colaboramos, que os consubstancia em
termos tão eloqüentes. Nunca é demais, porém, ressaltar um ponto, que não representa uma simples
atitude formal, mas a condição mesma da nossa vida como profissionais das letras.
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A liberdade como conceito só, não basta. Cumpre exercê-la numa conjugação de esforços e
com acerto. Só essa unidade nos poderá proporcionar a força indispensável que nos traga um
ambiente libertado de temores, facilitando a eclosão e o livre exercício da inspiração. O escritor, nos
seus livros, nas suas revistas, nos seus jornais, uma das formas mais especificas de ação, e é claro
que esta se restringirá muito no seu alcance civilizador, se não constituir o fruto duma concepção
psíquica livremente elaborada. Particularizando, sem condição, como concretizar todas as respostas
dadas neste Congresso aos diferentes problemas práticos da classe? A unidade, pois, que começou
aqui e acaba consolidando os nossos laços de fraternidade, entendimento e compreensão, é vital a
tudo quanto nos propusemos realizar, isto é: a resolver questões próprias, com exclusão de
quaisquer outras considerações ou entraves.
Não se detém, entretanto aí a missão histórica, social, humana, do escritor e do artista em
geral. Nós temos um inimigo, maior de todos os que conspiram contra a expressão do pensamento:
o fascismo. Outra ociosidade desta oração, segundo provaram as resoluções unânimes do
Congresso, - como se não bastasse a dolorosa experiência pessoal de cada um. Mas é necessário
mobilizar a inteligência, quando o povo em todo o mundo se volta para ela, em busca de salvação.
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Os Fundamentos Econômicos do Regionalismo

Muito tem-se escrito sobre o Regionalismo. Periodicamente, entre nós, o assunto suscita
interesse e debate. A própria reportagem movimenta-se, meio que sensacionalizando-o. Todavia, o
problema permanece incompreendido. - E, para mim, a maior incompreensão reside exatamente no
fato de nunca terem sido abordados - ou nunca terem sido abordados como convém - os seus fatores
econômicos, de nunca haver sido traçada a história econômico-social que se dissimula por detrás da
simples expressão de arte.
No presente artigo, ninguém espere encontrar a análise que os fundamentos econômicos do
Regionalismo estão a merecer e que talvez ainda algum dia eu tente realizar. Agora, vou apenas
erguer um sumário, estabelecer o roteiro que possivelmente venha a percorrer em trabalho ulterior.
E só a esse título, pois, só como uma sinopse, é que ele deve ser encarado.
Todos sabem que, após alguns autênticos sucessos literários (Ivan Pedro de Martins com
"Fronteira Agreste", Cyro Martins com "Mensagem Errante" e "Porteira Fechada") há uma
tendência de diferençar - o regionalismo de Simões Lopes Neto ("Narrativas e Lendas do Sul"), de
Alcides Maya ("Ruínas Vivas, Tapera"), de Darci Azambuja ("No Galpão") entre outros; há a
tendência, dizia, de diferençar esse regionalismo "clássico" da produção literária que, explorando o
mesmo tema e concentrando-se principalmente no romance, focaliza igualmente o camponês riograndense, embora sob o influxo de uma nova ordem de idéias. E até já se escolheu uma
denominação para distinguir esse outro movimento: é o Localismo. Não faz muito mesmo, ia
travada por aqui uma questão, uma grande questão provincial: Regionalismo e Localismo.
Na realidade, cava-se um enorme sulco entre as duas atitudes literárias. Os clássicos
trazem-nos o camponês rio-grandense à moda gaúcha, heróico e fanfarrão mesmo na sua miséria. O
"Localismo" (vamos adotar provisoriamente também a denominação) apresenta o semi-proletário
rural despido dos seus atributos que se diria próprios e imutáveis: ele percorre os livros dos autores
rio-grandenses modernos a pé e desencantado. Gaúcho a pé - eis o que caracteriza essas sombras,
esses farrapos de gente do nosso romance regional atual.
Os romancistas não têm outra obrigação senão ver e sentir o que vêem. Não se lhes pode
exigir uma interpretação dos seus temas, mesmo quando os há. Não sem alguma ironia é certo,
Ibsen esperava pela crítica do seu maior crítico e melhor amigo, para ver o que é que havia escrito...
E, isso, que se tratava de Ibsen, quer dizer: dum autor que não fazia ficção apenas, pela ficção, mas
que sempre tinha um ponto ideal de convergência, alguma coisa a dizer, propositadamente, através
do material plástico e indiferente da obra de arte.
Eu penso que os modernos romancistas regionais do Rio Grande estão com a verdade. Mas
só não sabem também o que é a Verdade.
A verdade é que o Rio Grande do Sul mudou no seu embasamento econômico.
O Regionalismo "explorava" a pecuária. E o Localismo a explora também. Nada mais
justo, pois, do que, se há uma diferença essencial entre as duas expressões artísticas, ir procurá-la
nos fundamentos que lhes servem de matriz comum.
A pecuária do tempo do Regionalismo era uma forma híbrida de produção e guerra. O
gado - o gado "alçado", isto é: semi-selvagem - andava nas vastas sesmarias abertas, vindo de
longe. "Campear" era procurá-lo nessas savanas indelimitadas, que nenhum aramado, nenhuma
cerca particularizava. Até hoje, na zona da Campanha, entre o povo, campear que simplesmente

quer dizer "procurar" - procurar não apenas no campo, mas procurar qualquer coisa, em qualquer
lugar.
Quem dirigia a "manobra"? - O castelão, enfeudado na sua estância, no alto duma colina,
com um pendão de guerra simbolicamente desfraldado no seu polígono murado. Os seus homens,
fundamentalmente ligados à produção, eram também homens de guerra. "Piães" - ainda se chamam;
quer dizer: soldados, os antigos peões da velha organização militar. E também "armavam-se" para
esse duplo mister: ao lado do instrumental do trabalho ordinário - o laço, as boleaderas, etc. revestiam-se de armas de guerra, que às vezes eram próprias, mas em geral distribuídas entre os
componentes da mesnada pelo estancieiro, que as acumulara nos seus arsenais com aquisições as
mais variadas, com restos de armas regulares entregues pelos poderes públicos a defesa do
território.
Vida de campo - vida de guerra. O gaúcho começa a não fazer nenhuma distinção entre
ambas.
Demais, os movimentos armados são freqüentes nessa hora: lutas intestinas, luta com os
castelhanos. Os fazendeiros estão sempre conspirando, a peonada sempre esperando fugir do
trabalho ordinário e até certo ponto enfadonho, para a grande lide da guerra. Nos períodos de paz paz no país, paz entre os países, paz entre os barões, paz entre os indivíduos - fazem o simulacro da
guerra, em torneios que têm muito do sabor e encanto das velhas justas. - A literatura não podia,
pois deixar de refletir essa vida heróica.
E agora? A pecuária industrializou-se, pacificou-se. Pouco a pouco, são mais necessários
ao trabalhador e ao fazendeiro os instrumentos mesmos da produção: o arame, para os campos, os
piquetes, os bretes, os currais; os banheiros para a proteção contra as epizootias; o automóvel, para
um transporte mais rápido, inclusive - oh! - heresia saudosista! - para levar mais eficientemente o
patrão ao "rodeio" - ao rodeio, que sempre consistira numa mistura espontânea de trabalho e de
torneio medieval, onde se exibiam as qualidades fundamentais da habilidade e da bravura.
O próprio cavalo foi desaparecendo. O cavalo! Na sua origem beduína, o gaúcho não
poderia existir sem esse complemento da sua figura, da sua figura física. Garibaldi, que lutou
conosco, deu-nos a palavra exata e viva: centauros.
Pois os centauros estão agora mutilados, sem a componente eqüina da sua estrutura
somática e psíquica. Os. pés que pisam este velho solo já não são mais os cascos velozes, que o
talavam numa algazarra festiva e heróica. São pés recém-formados na sua involução, pés que já não
sabem mais aonde os conduzir, e que acabam por levá-los meio sonambulicamente às franjas das
pequenas cidades decadentes em busca de trabalhos vis, como a limpeza das comôas, fossas fixas
nauseabundas, dos quintais, vastos e misteriosos como desertos.
Tudo se reduz, pois a um desajuste no terreno "econômico. Será que essa brevíssima
síntese esclarece um ponto que o Sr. Roger Bastide deixou em suspenso no seu grande artigo
intitulado "O Romance Sem Personagens" e onde deplora a tendência demolidora do nosso romance
em geral, onde a personagem não tende para a heroicidade?
Todos sabem que o poema épico tem como um dos seus papéis intuitivos, se ele se
confunde mesmo com a vida dum povo, de galvanizar a época, não que existe ou que vem, mas a
que já existiu. O poeta épico - da poesia ou da prosa - é quase sempre um restaurador. Camões (é a
tese de Teófilo Braga) canta a façanha dos Descobrimentos e da expansão imperial, em plena
decadência, com as armas de Felipe já às portas de Portugal. Não há um simples apego à façanha: é
uma forma de luta social e política contra o aniquilamento.
Também isso se deu com o Regionalismo. Os seus tempos "áureos" já eram tempos de
miséria. O pauperismo do campo surgia pela transformação da indústria da carne. Abandona-se o
processo de apenas secá-la, para frigorificá-la. Os grandes estabelecimentos saladeiris da fronteira verdadeiros embasamentos fabris, de um enorme custo de instalação, não apenas chasqueadas - já
se encontravam em processo de decomposição, porque o charque perdera quase que todo o mercado
externo. Eu sou dessa zona, e, nesses tempos mais ou menos remotos, acompanhei pessoalmente,
por circunstâncias que não importa relatar no momento, a perda gradual dos mercados. Cuba ainda
era a nossa salvação. Mas mesmo Cuba se perdeu. Restou-nos o norte, que o nosso charque

alcançava com dificuldades que talvez venham a merecer um outro comentário leve, do gênero
deste que agora apresento aos meus leitores.
O drama da miséria estava pois contido paradoxalmente no drama heróico que o
Regionalismo estilizava sob a forma da gesta guerreira. Mas a inquietação já. era grande. Alcides
Maya, talvez em razão da sua formação literária, já o pressentia. Não se necessita mais do que
atentar para o tom desolador dos títulos dos seus livros: Ruínas Vivas, Tapera. E muitos hão de
estar lembrados que a opinião gaúcha não recebeu bem esses quadros da decadência. Não se
reconhecia nesses "marginais" (como ultimamente se veio a chamar) os autênticos gaúchos de
poncho e facão.
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Pronunciamentos
Assembléia Legislativa
Do Estado do Rio Grande do Sul
- 1947-

Sessão de 11 de março de 1947

(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Sr. Presidente, Senhores deputados.
Os propósitos da Bancada Comunista, nesta Assembléia, são os propósitos que o Partido
Comunista do Brasil, em toda a sua campanha política, vem apresentando: são propósitos de
colaboração.
Nós compreendemos que as soluções para o problema rio-grandense não podem ser
monopólio de um único partido, nem podem ser mesmo monopólio de uma única classe; é preciso,
mais do que nunca, que todos nós nos convençamos de que é da união de todos os partidos, da
união de todas as classes, que havemos de tirar a resultante capaz de solucionar os angustiantes
problemas do povo rio-grandense.
Esses os propósitos pelos quais a Bancada comunista, respondendo pelo partido do
proletariado e do povo, vai se bater, com esse espírito de desprendimento e de coragem de que os
comunistas já têm dado provas em mais de uma ocasião.
E a primeira vez que o Partido Comunista manda representantes à Assembléia Legislativa
Estadual, mas já elegeu representantes à câmara e ao Senado Federal, e a atuação da bancada
comunista no Parlamento Nacional foi a de colocar-se sempre em defesa de todas as medidas que
interessam profundamente ao povo brasileiro. Já foi dada a prova da capacidade que têm os
comunistas, não só de lutar em defesa dos interesses do povo, como mesmo, de conseguir, embora
com desproporção de forças parlamentares, soluções para esse mesmo povo.
Julgamos da máxima importância, neste momento, a luta em defesa da Constituição de 18
de Setembro de 1946. Faremos, deste ponto, centro da atuação da Banca da Comunista, nesta Casa.
A Assembléia Legislativa do Estado terá, como uma das primeiras funções, a elaboração
da Constituição do Rio Grande do Sul. Deverá nortear-se pelos princípios aprovados na Assembléia
Nacional Constituinte e consubstanciados na Constituição de 18 de Setembro.
Conclamamos a todas as correntes democráticas, que estão nesta Casa, para sermos
intransigentes defensores da Constituição de 18 de Setembro de 1946.
Com o esquecimento deste compromisso, nós estaremos traindo a confiança que o povo
brasileiro deposita em nós.
O Partido Comunista Brasileiro, pela sua Bancada, concorreu para uma solução unitária,
no processo da constituição da Mesa.
O Partido Trabalhista Brasileiro, embora ficando numa posição contrária, deu, por uma
proposta do nobre deputado, senhor Egydio Michaelsen, uma prova de solidariedade à Mesa, que a
maioria da Assembléia, que a maioria da Assembléia elegeu na sessão de ontem.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - E eu folgo em ouvir esta reafirmação do nobre
Deputado, senhor José Diogo Brochado da Rocha, porque a solução unitária ditada pelo Partido
Comunista do Brasil e, em boa hora, levada a efeito pela maioria desta casa, é a garantia da
soberania da Assembléia.
Em primeiro lugar, é preciso que a Assembléia Legislativa do Estado firme este princípio
de plena soberania, neste recinto. E só chegaremos a isto, nesta Assembléia, com uma solução
unitária para todos os problemas. Não é nos dividindo, levados pelo ardor das facções políticas, que
haveremos de manter bem alto o prestígio desta Assembléia. Unamo-nos, pois, em torno dos

grandes problemas que interessam a soberania e a independência da Assembléia Legislativa do
Estado.
O povo está com os olhos fitos em nós. Nesta Casa, nós vamos ter a oportunidade de
mostrar a este povo que somos dignos do mandato que ele nos confiou. Devemos estar vigilantes na
defesa da vontade deste eleitorado que, num pleito rigorosamente livre, presidido com superior
critério pela Justiça Eleitoral do Estado, trouxe realmente, a esta Assembléia, legítimos
representantes seus.
Muitos dos oradores que me precederam fizeram uma profissão de fé, com referência ao
futuro Governador do Estado do Rio Grande do Sul. O meu Partido concorreu, decisivamente, para
a eleição do nosso futuro Governador. E quero, mais uma vez, firmar á nossa posição em face do
futuro Governo. Será uma posição de franco e decidido apoio em todas as suas medidas
democráticas, que visem os interesses da população rio-grandense; e será de crítica franca e
decidida em todas as ocasiões em que ele se afastar desse propósito.
O Dr. Walter Jobim só poderá fazer um governo de confiança estadual, si, na realidade,
contar com o apoio do povo rio-grandense. Nós oferecemos este apoio, na medida em que nossa
voz é ouvida pelo Rio Grande do Sul. E o Dr. Walter Jobim terá o dever de se colocar francamente
ao lado dos interesses mais sentidos da massa rio-grandense, sem o que, ele perderá o apoio de
todas as correntes populares e, em primeiro lugar, desse povo, que o elevou à primeira magistratura
do Estado.
Não é mantendo no seu governo, na sua administração, elementos que contrariam os
interesses do povo, que ele poderá cumprir o mandato que recebeu desse mesmo povo.
Bem sabemos que a ação de um governo de Estado não tem o âmbito capaz de conjurar
todos os abusos que se praticam em nome do poder público contra a massa das populações. Mas
esperamos, da grande dignidade que a função empresta a um governo estadual, que envide todos os
seus esforços no sentido de que não só as autoridades que dele diretamente dependem, como
aqueles sobre os quais poderá exercer uma ação persuasória, modifiquem, fundamentalmente, a sua
política.
Nós estamos assistindo, neste momento, no Rio Grande do Sul, a um espetáculo que eu
quero trazer ao conhecimento desta Casa: há um grupo de operários em greve - operários da
Cervejaria Continental. Os motivos, eu, por viver em contato direto com essas massas, posso dizer,
são os mais justos. E uma greve de defesa da Constituição Brasileira; é uma greve que deseja a
aplicação de um dispositivo constitucional: o artigo 157. E uma greve de protesto contra uma
perseguição pessoal a um de seus companheiros de trabalho.
Entretanto, ao mesmo tempo que S. Exª., o digno Interventor Federal, Sr. Cilon Rosa,
ofereceu a sua mediação para encontrar uma solução conciliatória, o que é que nós vemos da parte
das autoridades trabalhistas, ligadas ao Ministério do Trabalho? Foi o delegado do Ministério do
Trabalho, senhor Fábio Moraes...
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - ... mandando representantes seus a uma- assembléia de
trabalhadores. Estas atitudes precisam cessar. É preciso que as altas autoridades entrem em contato
direto com o povo, e em contato com o povo julguem, como verdadeiros magistrados, sobre a
justiça de reivindicações.
Eu pergunto aos legisladores, àqueles que estão incumbidos, não só de defender a lei,
como de criar a lei, se há chicana, se há sofisma, de que possa convencer as massas trabalhadoras
exploradas de que dispositivos de uma Constituição Federal, votada, promulgada, posta em
execução, há vários meses, não devam ser aplicados já, quando essa própria Constituição estabelece
que entrará em vigor imediatamente após à sua promulgação?
Entretanto, os sofismas e as chicanas impedem que uma das grandes conquistas de
Constituição da República seja posta em vigor, conquista esta que a maioria dos representantes
populares da Assembléia Constituinte conseguiu contra os interesses das forças reacionárias: o
descanso semanal remunerado.

Entretanto, nós estamos vendo que quem mais se opõe à aplicação deste dispositivo é um
órgão do Governo, incumbido, especificamente, de defender os trabalhadores - o Ministério do
Trabalho - e que no Rio Grande do Sul é exercido por intermédio do seu delegado, o senhor Fábio
de Morais.
A defesa da Constituição de 18 de Setembro envolve, meus nobres colegas, a defesa da
democracia brasileira contra os grupos fascistas que, infelizmente, ainda existem em nosso país,
mascarados de todas as formas, inclusive como democratas.
Quero alertar a Assembléia para este ponto que consideramos fundamental: - estes grupos
fascistas, que existem dentro e fora do Governo, dentro e fora do Parlamento, têm um propósito
definido, do qual já tivemos robusta demonstração quando o povo se movimentou na luta pela
democracia, dentro da ordem e da legalidade. O seu propósito é criar um ambiente de desordem,
favorável ao golpe. Exploram a miséria do povo como uma arma política, esperando levar o povo a
uma solução desesperada dos seus problemas.
Só poderemos levar a cabo as elevadas tarefas que o povo nos confiou si o nosso trabalho
se desenvolver num ambiente de ordem e tranqüilidade, que deve exceder deste recinto e ir até ao
meio da rua. É preciso que nós aqui dentro mostremos esses propósitos a que me referi, para que, lá
fora, o povo não seja impedido de levar a efeito as suas manifestações ordeiras e democráticas.
Tudo se faz para lançar o povo no desespero. E, neste transe, poderão tomar posição os
golpistas de todos os tipos.
Antes de terminar, devo também declarar que, na defesa da, Constituição Brasileira e da
Constituição que iremos votar, neste recinto, é preciso lutar contra as manobras que visam sufocar
este pujante movimento democrático que está se desenrolando no Brasil. Está em mãos do Superior
Tribunal de Justiça Eleitoral do Brasil um parecer, ou mais precisamente o "parecer Alceu
Barbedo", que dá a impressão de visar apenas o Partido Comunista, mas que, em verdade, visa todo
o processo democrático brasileiro.
Os comunistas e o Partido Comunista têm sido a primeira vítima, imolada em nome dos
interesses daqueles que querem atirar o Brasil num regime de ditadura. Começa-se por fechar o
Partido Comunista; depois se pede a cassação do mandato dos seus representantes, nas
Assembléias, no Parlamento, e licença para processar e encarcerar os parlamentares; mais tarde, se
pede o fechamento das próprias Assembléias e do próprio Parlamento e cancela-se o direito de vida
dos demais partidos nacionais.
Auxiliando a defender os comunistas e o Partido Comunista, contra o "parecer Barbedo", o
povo estará defendendo os interesses e o direito à existência dos demais partidos!

Sessão de 13 de março de 1942

Estão em discussão única a Indicação nº 2 e respectivo parecer.
(...)
Aprovado o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, ficaria, no entanto, sem
aplicação quanto ao número necessário para a abertura das sessões e para votação da matéria
submetida, porquanto a Assembléia Nacional Constituinte tinha um número de membros muito
superior ao desta Assembléia. Assim, é indispensável para o funcionamento desta Assembléia,
provisoriamente, enquanto não for aprovado o Regimento definitivo, seja feita a adaptação.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente, penso que aqui há uma confusão. Quero
contribuir para esclarecer a matéria. Realmente, a Casa não adotou até agora nenhum Regimento.
Era preciso traçar normas para as sessões preparatórias. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral
convocou representantes de todos os partidos e todos convimos em que até a constituição da Mesa
se seguissem de terminadas normas. Havia questões interessantes sobre o regime a adotar na
constituição da Mesa, e essas normas procuramos harmonizar com as disposições transitórias da
Constituição da República.
Mas, este esclarecimento, aliás o nobre deputado, Dr. Tarso Dutra, já deu. Qual foi,
entretanto, o Regimento que nós adotamos para as sessões preparatórias? Foi o Regimento da
Assembléia Legislativa do Estado. Eu penso que, na fase constituinte, a Assembléia Legislativa do
Estado teve um outro Regimento, que talvez se adaptasse melhor aos nossos trabalhos, nesta
primeira etapa.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - E justamente eu queria abordar este ponto. Há similitude
de nossas funções, guardadas as proporções entre a Assembléia Nacional Constituinte e a
Assembléia Legislativa Estadual. Assim, parece-me em primeiro lugar, que aqui não se trata de
prorrogar nenhum Regimento, porque não temos Regimento algum. Trata-se de escolher qual o
mais adequado aos trabalhos específicos da Assembléia, neste primeiro período, e é opinião da
Bancada do Partido Comunista que devemos optar pela adoção do Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte, não só porque se adapta melhor às condições específicas desta nossa reunião,
como porque está modernizado pela simples passagem do tempo.
Nestas condições, eu peço e estou também de acordo em que se adote a modificação
proposta pelo nobre deputado, Sr. Egydio Michaelsen. E claro que aquelas modificações com
respeito à localização e número devem ser estudadas e revisadas pela comissão que certamente vai
ser criada, na sessão de hoje.
É o que eu queria dizer.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Quando hoje nos achamos em plenos trabalhos,
compareceu, neste recinto, o deputado federal da Bancada comunista, Sr. Abílio Fernandes que
segue amanhã para o Rio de Janeiro, a fim de tomar parte nos trabalhos do atual período legislativo.
Ele esteve presente à instalação solene desta Assembléia e, por meu intermédio, apresenta suas
despedidas à Assembléia Legislativa e oferece seus préstimos à mesma e ao povo do Rio Grande do
Sul.

Sr. Presidente. Quero aproveitar a oportunidade para justificar a Indicação que tive a honra
de apresentar, nesta Casa, sobre a criação de uma Comissão multipartiria, que entre em contato com
a empresa Cervejaria Continental e os operários em greve, no sentido de promover uma solução
conciliadora para esse caso.
Sr. Presidente. Essa medida foi tentada, em primeiro lugar, pelas justas reivindicações dos
operários daquele estabelecimento. A imprensa diária, hoje, publicou essas reivindicações. "E o
pagamento dos dias em que estiveram parados por motivo da greve; suspensão da penalidade
injustamente imposta ao nosso companheiro Luiz Alencastro, sem prejuízo dos dias em que esteve
inativo, por motivo dessa suspensão; o compromisso da firma, de não mover nenhuma perseguição
aos operários e o aumento de 20 por cento sobre os vencimentos, ficando relegado para posterior
discussão a questão relativa ao pagamento dos domingos, dias santos e feriados."
Esse não era o plano inicial das reivindicações dos trabalhadores, em greve. Deflagrada a
greve, várias foram as intervenções no sentido de achar uma solução harmoniosa. S. Exª., o digno
interventor federal, Sr. Cilon Rosa, procurou pessoalmente os empregados e não conseguiu
resultados práticos sua mediação. Essa mediação foi tentada pela Bancada comunista, que nem
sequer foi recebida pelos empregadores. Dois dignos advogados desse foro, Drs. Julio Teixeira e
Nery Pereira da Silva, viram também improfícuas as suas tentativas, como os deputados comunistas
não mereceram a consideração de ser recebidos pelos patrões. Estava claro que os motivos da nossa
mediação eram os de procurar uma solução harmoniosa para esse conflito, que já está prejudicando
realmente a nossa população. Não se trata apenas de fornecimento de bebidas à capital. A empresa
Cervejaria Continental fabrica também o gelo e há casas que não podem dispor de refrigeradores
elétricos. Eu mesmo, como médico, e apelo aos colegas de profissão aqui presentes, já tenho
encontrado dificuldade na minha clinica, devido à suspensão dos trabalhos da empresa Cervejaria
Continental. A massa trabalhadora faz reivindicações, num momento de grandes dificuldades
materiais, para todo o nosso povo, e tem cedido progressivamente aos seus reclamos. Eu penso que
é este o momento em que a Assembléia, com toda a sua autoridade, possa interpor uma merar os
trabalhadores e suas famílias e a população em geral da situação em que se encontram. E eu creio
que é tanto mais oportuno, quanto às reivindicações já deram lugar a um plano perfeitamente
aceitável, e que é este que acabo de ler. Eram essas Sr. Presidente, as considerações que tinha a
fazer, justificando a nossa Indicação.
(...)
O Sr. FERNANDO FERRARI - Sr. Presidente, Srs. constituintes. - A respeito do discurso
do nobre colega Dyonélio Machado, tenho a declarar à Casa que é pensamento fixo, firmado pelo
Partido Trabalhista, que os valores do capital jamais preponderem sobre os valores do trabalho.
Compreendemos, perfeitamente, que ambos devem formar uma simbiose empolgante, que dá razão
de ser aos princípios em prol do progresso da produção que todos almejamos. Eles, separados, nada
construirão, porque nada serão.
Estamos, a nosso ver, diante de um caso, que reputamos sem dúvida, grave: é um conflito
generalizado, talvez, como tantos outros ultimamente, desencadeados em torno de certas
reivindicações sociais dos trabalhadores brasileiros.
Estamos, ao nosso ver, diante de um caso, que reputamos, sem dúvida grave; porque nesta
greve estão incluídos não somente representantes de uma classe, mas sim o prestígio inteiro de toda
uma classe.
Nesta greve, encontram-se operários que, sem dúvida alguma, a principio, desejavam
algumas reivindicações, que a sua fogosidade inicial fez com que fossem geradas, mas que logo
depois, refletindo melhor, compreenderam que algumas destas reivindicações deveriam ser retiradas
como, por exemplo, o princípio da auto-aplicação do artigo 157 da Constituição Brasileira e, ao
mesmo tempo, o principio reivindicador da demissão de um funcionário, que compreenderam ser da
alçada de seus chefes. Isto, sem dúvida, demonstra que os operários da Brahma estão interessados
em encontrar uma solução pacífica para este conflito que se desencadeou.
Hoje, como muito bem o disse o nobre deputado Dyonélio Machado, a imprensa aparece
com reivindicações que parecem mínimas, mas que, aqui, de nós, merecem um comentário. Sem

dúvida, o item segundo, que fala na suspensão da penalidade imposta ao operário Luiz Alencastro,
aborda um assunto que é do foro intimo da empresa empregadora e da administração particular
respectiva.
Aproveito o ensejo para trazer ao conhecimento da Casa que perante a Justiça do Trabalho
já foi levantada essa proposição e, por isso, penso e tenho plena certeza de que os meus nobres
colegas concordarão comigo que seria contrário ao princípio da harmonia dos poderes a nossa
ingerência nas atividades do Poder Judiciário, para tratar do assunto.
Com este pensamento e sem querer privar o operário do direito de defesa, vamos
apresentar um substitutivo à Mesa a esse item segundo, tendo desde já a certeza que os operários
concordarão em reexaminar a situação, encarando-a pelo mesmo prisma que nós, por ser este mais
lógico e mais próximo da justiça.
Merece também uma referência o item quarto. Neste item, pleiteiam os operários para
voltar ao trabalho, um aumento de 20% nos salários. Também aqui, Sr. Presidente e Srs.
Constituintes, estamos diante de uma questão de foro íntimo da administração da Companhia
Brahma, muito embora, disso não temos a menor dúvida, constitua um princípio de reivindicação da
classe operária.
Por isso, Senhores constituintes, propugnadores que fomos do princípio dos dissídios
coletivos e defensores da legislação social criada pelo Ínclito Dr. Getúlio Vargas (aplausos da.
galeria), por isso, como dizíamos, entendemos que poderá ser encontrada uma solução pacífica para
este ponto da seguinte maneira: - é verdade que os trabalhadores da Brahma não têm ainda o seu
Sindicato que já deveriam ter, mas que ainda não o têm por razões que achamos inconveniente
mencionar, nesta Casa; nestas condições, proporíamos, como substitutivo a este item quarto, outro
que consideramos mais consentâneo com a Justiça do Trabalho, segundo o qual os partidos unissem
os seus esforços no sentido de ser criado, com a maior brevidade possível, o Sindicato dos
Empregados de Fábricas e Engarrafamento de Bebidas de Porto Alegre e, então, os associados da
nova Entidade promoveriam, posteriormente, o andamento do competente dissídio coletivo perante
a Justiça do Trabalho, por intermédio do qual pleitearam ante este órgão do Judiciário o aumento de
salário pretendido.
Dito isso, a respeito dos itens segundo e quarto, passo a ler a íntegra da proposição a ser
apresentada pela Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, que, temos a certeza, contará com o
apoio de todos os Srs. representantes, por isso, que visa restabelecer o ambiente de paz entre o
Capital e o Trabalho, no momento perturbado. Como já disse, logo depois de ler a nossa proposição
encaminhá-la-ei à digna Mesa, para que tome as deliberações que a sua magnitude determinar.
Era o que eu tinha a dizer.

Sessão de 17 de março de 1947
Indicação n° 19

Considerando que está em estudo, pelo Governo Federal, um memorial do Consórcio
Administrativo das Empresas de Mineração (C.A.D.E.M.) pleiteando um considerável aumento no
preço do carvão a ser fornecido à V.F.R.G.S.;
considerando que o referido aumento elevaria o déficit da V.F.RG.S. em mais de 13
milhões de cruzeiros, com graves prejuízos para a economia do R.G do Sul, agravando ainda o
Tesouro do Estado que teria de cobrir o aumento do déficit da V.F.RG.S.;
considerando que o custo de carvão e a margem atual de lucros do C.A.D.E.M., Comissão
de Técnicos, nomeada pelo Conselho de Mineração e Metalurgia, deram ao Estado os elementos
para se opor à elevação do preço do carvão, a ser fornecido a V.F.R.G.S.
Apresentamos à consideração da meritíssima Assembléia a seguinte Indicação:
Que a Mesa da Assembléia telegrafe ao Conselho de Mineração e Metalurgia, solicitando a
manutenção do atual preço de carvão vendido à V.F.R.G.S., e, mais ainda, que se dê conhecimento
do aludido telegrama ao Exmo. Sr. Presidente da República, solicitando-lhe, ao mesmo tempo, seu
apoio, no sentido de que não se leve à prática uma medida de tão funesta conseqüência à economia
gaúcha.
Sala das Sessões,17 de março de 1947.
Ass. Dyonélio Machado
Otto Alcides Ohlweiller
Pinheiro Machado Neto
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Peço a palavra, Sr. Presidente.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Penso que não excederei os dois minutos de que
disponho, na hora do expediente, para aduzir dois comentários breves aos discursos dos nobres
colegas Victor Graeff e Carlos de Brito Velho.
Do discurso do Sr. deputado Victor Graeff, tenho a objetar que não é uma questão de
pouca monta a transferência de um operário da cervejaria Brahma, desta Capital para a sua filial, na
cidade de Caxias. E não é, porque envolve matéria mais importante. A Consolidação das Leis
Trabalhistas põe nas mãos das empresas esta poderosa arma: a de transferir seus operários para
lugar que bem lhes pareça, dando uma compensação que, na prática, desaparece, de 25%. Em
palestra mesmo com o esclarecido colega Vitor Graeff, verificamos que, no caso de um operário,
por exemplo, de Caxias, mesmo recebendo essa bonificação de 25%, ao ser transferido para Porto
Alegre, importa esse fato numa diminuição, porque esse acréscimo nos seus vencimentos
absolutamente não viria constituir uma compensação. Não ficaria com vencimentos, com ordenado
ou salário suficiente, para sua manutenção, num centro grande, onde a vida é muito mais cara.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Perfeitamente de modo, Sr. Presidente, que esta
transferência envolve questão geral e importante para o proletariado brasileiro, e não pode ser, creio
que o nobre deputado concorda, questão de tão pouca monta. Eram as observações que tinha a

fazer, sobre a magnífica intervenção do deputado Vitor Graeff, que, aliás, traduziu fiel e
eloquentemente as demarches de que foi incumbida a Comissão Parlamentar Especial.
Corroborando as informações do colega Carlos de Brito Velho, devo declarar que a própria
empresa, pelo relatório exaustivo que fez inicialmente, a nós reconhecia implicitamente que seus
operários eram mal pagos, porque a preocupação da Brahma em fornecer comida substancial e a
baixo preço no refeitório da empresa, era para suprir - palavras textuais da empresa - as más
refeições que os operários faziam em casa. - E faziam essas más refeições porque os salários que
lhes eram pagos pela empresa não eram de molde a propiciar refeições caseiras suficientes para
restaurar suas forças de trabalho.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas na declaração - eu apelo para os nobres colegas que
integraram essa Comissão - eles acentuavam que davam uma refeição substancial porque era única
oportunidade no dia que tinham os operários para fazer uma refeição em ordem. As que faziam em
casa eram refeições deficientes.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Davam outras razões, mas reconheciam que aquela
refeição era a melhor do dia. Era refeição de reforço.
(...)

Sessão de 21 de março de 1947
Indicação 22 (sobre produção agrícola)
agrícol

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sugiro, Sr. Presidente, uma modificação no fim do item
a1, que manda...
Pensamos que deve a Assembléia, com essas soluções, tentar resolver o problema do
camponês pobre. Desapropriar a terra mais indicada para o cultivo dos cereais e só torná-la
acessível àqueles que a possam comprar, é não há dúvida, já dar um grande passo no problema
agrário, no Brasil, que como estamos vendo, envolve fundamentalmente a própria produção. Penso,
porém que a Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro deve, nessa oportunidade, criar condições
para que essas terras possam parar em mãos de agricultores idôneos, mas não pela compra pura e
simples. Se o Estado desapropria essas terras, ele bem pode entregá-las a camponeses pobres
mediante outra forma de compra, que não seja simplesmente a venda. Peço a consideração da ilustre
Bancada Trabalhista, de modo a se dar maior amplitude a esse item, para que o Estado venha a
examinar as condições de entrega dessas terras aos agricultores idôneos, muitos dos quais podem
ser e serão, pois nós já conhecemos a situação do Rio Grande do Sul, camponeses pobres, tão
idôneos como quaisquer outros, e que iriam perfeitamente tornar produtivas essas terras, atendendo
ao que visa a Indicação, mas que ainda permanecerão à margem da produção, no Brasil, porque não
terão o dinheiro necessário para adquirir terras do Estado.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Tanto podia ser a doação, como a compra, a prazo
longo. Há várias formas de solucionar essa questão.
(...)

1

a Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro propõe à Mesa a seguinte INDICAÇÃO:
Pede-se submeta à alta consideração desta Assembléia à conveniência de se dirigir aos órgãos competentes para que:
a) - mandem iniciar estudos de caráter geral sobre as áreas acima apontadas e outras, afim de facilitar, no momento oportuno, sua
desapropriação e sucessiva venda a agricultores idôneos;
b) - façam verificar inloco o tipo de maquinaria mais apropriado para iniciar-se, de vez, uma mecanização, embora modesta, da
lavoura colonial; e que se
c) - organize uma rede geral de armazéns e câmaras de expurgo, de importância fundamental para a boa importância dos produtos da
lavoura.

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Há facilidade visando dois fins: o indicado na
proposição, como também um outro o de fixar o camponês pobre a terra. Dar-lhe a terra.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - De modo que, com o esclarecimento do ilustre colega
Ataliba Paz, não será difícil ao Estado aceitar a proposição, desde que, em sua redação, se criem
condições amplas para não ser uma simples troca de propriedade.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - A resposta ao aparte do nobre colega está contida
inteiramente na exposição feita por S. Exª., seu companheiro de Bancada, o nobre deputado Sr.
Celeste Gobbato, que condiciona essa venda de terras a uma assistência técnica e financeira.
Apoiando a Indicação, endosso a justificativa levantada pelo nobre colega.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas, quanto à Indicação em si, eram estas as
considerações que desejava fazer. - Permito-me, agora, um comentário à brilhante peça oratória do
nobre colega, professor Mem de Sá. O que não compreendi bem foi que no seu parlamentarismo o
nobre colega fez a defesa do presidencialismo, porque confundiu o sistema inglês com o sistema
que nos rege. Quando o Parlamento inglês confere ao executivo a iniciativa do orçamento, ele não
abdica de sua função, porque o executivo é uma comissão do Parlamento.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu, todos sabem, ou todos o presumem, não conheço
Direito Constitucional, mas o assunto é matéria evidentemente política e, como tal, entrei um pouco
nela. O próprio nome de gabinete vinha de fato dessa comissão do parlamento se reunir numa sala
pequena, chamada o gabinete. Ele não abdica de sua função. Não há essa diferença no mecanismo
do executivo, no regime parlamentar. É muito diferente do nosso. Nós, no Brasil, nessa fase de
redemocratização, começamos pela eleição do executivo, e depois fomos eleger o legislativo. De
modo que, quando o Parlamento inglês confere ao executivo essa tarefa, ele não declina
inteiramente da sua iniciativa.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - E isso por quê? Porque tem uma comissão executiva
dele, Parlamento.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Claro. Na América do Norte se justifica, porque, com
essa separação de poderes, dentro do sistema presidencialista.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - E pode ser destituído por um voto dessa Assembléia.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Agradeço os apartes dos nobres colegas. Mas, tanto está
o governo ou o executivo, nos regimes parlamentares, ligado à Assembléia que, na prática, o Rei,
ou o presidente da República, consulta, a quem? Consulta às correntes parlamentares. Ele entrega a
missão de formar o novo gabinete àquele que possa assegurar a vitória na Câmara. No Brasil, vimos
esse momento crítico quando se tratava de decretar a abolição da escravatura. O imperador
procurava as correntes que tivessem uma maioria escravagista e isto levou àquele fato que é
conhecido de todos os estudiosos: a formação do gabinete Dantas. O governo, no ano de 1888, não
via passar nenhum de seus projetos de lei porque não contava com maioria na Assembléia. Foi
preciso que essa Assembléia o derrotasse para que o governo reunisse a maioria que ele queria, no
sentido de que se protelasse o decreto da abolição da escravatura. Ele entregou esse governo aos
majoritários da Assembléia, ao ministro João Alfredo.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Ainda outra prova da ligação do executivo com o
parlamento é a de não poder estar, dentro desse poder executivo, quem não tenha previamente
assento no parlamento.
(...)

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Bem, mais uma pequena glosa ao discurso do nobre
Deputado, Sr. Mem de Sá. Ele acha que a Assembléia Legislativa não se devia avocar poderes tão
amplos como os da convenção de 1780.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Em primeiro lugar, a Assembléia instalada em 1789 era
constituinte.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu penso que houve um pequeno lapso por parte do
nobre colega. Depois da Assembléia Constituinte veio a Legislativa, com poderes mais limitados e,
por fim, veio a Convenção. A de 1789, além disso, já encontrava uma constituição, que tinha sido
executada por outra Assembléia. A Assembléia intermediária entre a que votara essa constituição e
a Convenção é a Assembléia Legislativa.
Eu quero fazer este reparo à brilhante oração do nobre deputado Mem de Sá, para não
parecer que as medidas que a Assembléia Legislativa do Estado, nesta fase constituinte, está
tomando, possam assumir, aos olhos dos menos refletidos, um caráter demolidor, destruidor,
simplesmente agitativo.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não foi feita a história e crítica daquela grande
Assembléia, tão malsinada. Pessoalmente, penso que a liberdade desapareceu na França, no 9
Thermidor, quando preparou-se a deposição da Convenção. Entretanto, nós aqui, não estamos,
felizmente, num período de tamanha agitação, de problemas tão extremos, como os que a França
defrontava em 1793.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu peço a V. Exª. que indique, na sua exposição, o
importante e o transitório, e, na medida de minhas forças, procurarei comentar um e outro.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - De modo que caberá ao Instituto Histórico corrigir a
Convenção de 1789...
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Certamente a taquigrafia registrou que o nobre colega
comparou a Convenção de 1789 com a de 1787.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - De forma que entregou a correção da data ao Instituto
Histórico. Mas, o que há portanto de substancial e importante, aos olhos do nobre colega Mem de
Sá, é que a Assembléia, com esta pletora de indicações e resoluções, está embaraçando o poder
executivo.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Pelo menos está colocando o poder executivo na mesma
situação em que estaria se não tivesse sugestão nenhuma. Penso que os nobres colegas ouviram isto.
Falarmos nestas indicações, equivale, para o poder executivo, à inexistência de indicações, - Tanto
vai pecar por nada como por muito.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Peço aos nobres colegas a paciência de me ouvirem.
Eu penso que, se fosse governo, tomaria esta iniciativa da Assembléia como uma ajuda de
inestimável valor. O governo nos teria, nesta fase preliminar, quase como funcionários, não seus,
mas do Rio Grande do Sul.
Contamos no nosso meio com técnicos em várias especialidades. Estamos vendo, inclusive
com a indicação em debate, o enorme auxilio que pode prestar um técnico no encaminhamento das
graves questões que interessam ao povo gaúcho.
O governo do Estado, se agir com boa intenção, só vai receber de boa mente essas
contribuições da Assembléia Legislativa.
(...)

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas no discurso do nobre deputado Mem de Sá, há mais
idéias, e uma delas é modificar a forma das indicações, com que estou de pleno acordo.
O nobre colega Carlos de Brito Velho, o nobre colega Daniel Krieger e o digno Presidente
desta Casa podem testemunhar que, ainda ontem, sugeri, particularmente, a modificação de textos
do projeto do Regimento Interno, para que não pareça que nós queremos impor ordens ao poder
executivo. De modo que nisto estou plenamente de acordo com o nobre colega Mem de Sá:
precisamos defender intransigentemente as nossas prerrogativas, mas, para isto, precisamos
reconhecer o direito dos outros poderes de defender com a mesma intransigência as prerrogativas
próprias.
Esta é uma das idéias contidas no discurso do nobre deputado Mem de Sá. Mas há outra
afirmação do nobre deputado com a qual não concordo: que o acúmulo de indicações desta
Assembléia venha colocar o governo do Estado numa situação de embaraço.
Não digo que estas tenham sido as suas palavras, mas foi a idéia que quis exprimir. E neste
ponto eu estou diametralmente contrário às razões da exposição.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Bem, Sr. Presidente, eu folgo em registrar que também o
nobre deputado Mem de Sã está de acordo em que nós aproveitemos o tempo que nos sobra nos
nossos trabalhos especialmente constitucionais, para defendermos todas as questões que interessam
ao Estado do Rio Grande do Sul, mesmo aquelas que devem ser conduzidas pelo poder executivo.
A esse respeito dou também o meu pleno apoio a que se modifique a redação das indicações, de
modo a tirar o seu caráter intimativo para o governo e até proponho, como substitutivo, que a
Assembléia eleja uma comissão para ter a seu cargo esta investigação: a planificação das medidas
propostas, de modo que se ofereça ao governo esse trabalho já ultimado, como subsidiário à ação
governamental.
Há um exemplo, nesta Casa, que nos acaba de dar o nobre deputado Carlos de Brito Velho,
que, inicialmente, indicava a conveniência de ser nomeada pelo governo do Estado uma comissão
de 3 técnicos para investigar os problemas da alimentação, no Rio Grande do Sul, e que acaba de
mandar à Mesa um substitutivo, avocando a Assembléia esta tarefa.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Pois não.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Perdão, a indicação do nobre deputado propunha a
nomeação de 3 técnicos a ser feita pelo executivo; o substitutivo propõe a nomeação de uma
comissão da Assembléia que entre em...
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - O que há de fundamental é que o nobre deputado
compreendeu que não cabia à Assembléia a faculdade de determinar ao executivo a nomeação de
três técnicos...
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Porque nem todos aqui temos experiência parlamentar.
Estamos nos valendo em grande parte da experiência dos parlamentares mais antigos. Eu também
sou neófito nestas tarefas, como meu nobre colega, Brito Velho, de maneira que achamos que para
ser eficiente esse trabalho, deveria a Indicação inicial sofrer a alteração constante do substitutivo.
Essencialmente, pois, a primeira Indicação pedia a nomeação de uma comissão; no
substitutivo pede o nobre deputado a nomeação de uma comissão da Assembléia. É claro que, em
ambos os casos, essa iniciativa da Assembléia é para ter efeito nas suas relações com o executivo.
Ainda nisto estou de acordo com o nobre colega.
Nós não vamos fazer uma investigação nem no caso da alimentação, nem no caso da
indicação em debate, com o intuito de com ela tomar uma decisão. Pelo menos agora não temos
ainda o direito de decidir, de ditar ordens; não é isso das nossas atribuições. Nós vamos fazer isso
subsidiariamente, não apenas para mostrar ao executivo que esse é o desejo do povo rio-grandense,
como para armá-lo com meios para dar uma solução ao caso.

De maneira que, fundamentalmente, o que pede o nobre colega Carlos de Brito Velho, na
Indicação, é que a Assembléia colabore com o poder executivo.
Não faço questão cerrada que se modifiquem os termos da Indicação, ou que se nomeie
uma comissão para investigar, convenientemente, esta planificação do problema e leve os resultados
a que chegar como diretrizes ao governo. Num ou noutro caso, eu dou o meu apoio.
O que eu desejo, em nome da minha Bancada, é que este problema de localizar os
camponeses sem terra, os camponeses pobres, idôneos, sob o ponto de vista moral e técnico, nas
terras desaproveitadas do Estado, seja encaminhado o quanto antes.

Sessão de 25 de março de 1947
(Sobre o Instituto Rio-Grandense do vinho)

(...)
Com referência à atitude de S. Exª. o Sr. General Flores da Cunha, relativamente aos
primeiros meses de funcionamento do Instituto do Vinho, tenho a declarar que ao primeiro embate
entre técnicos da Secretaria da Agricultura e a autarquia que naquele momento, pelos seus vícios de
origem, escorchava o produtor rio-grandense, S. Exª. não trepidou, e apoiou plenamente o parecer
do Sr. Diretor, o que fez com que um seu amigo do peito deixasse a direção do Instituto.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre deputado.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Em nome da Bancada comunista, dou apoio, não só à
Indicação inicial, como ao seu aditivo, mas quero acentuar que o aditivo deve ser como uma
contribuição para os trabalhos de investigação, que deverá fazer a Comissão, nomeada pela Casa.
Achamos, mesmo, que os vários itens constantes do aditivo constituirão mais um material
com que se arma a Comissão encarregada de abrir um inquérito na importante questão,
reivindicação máxima dos produtores da zona colonial do nordeste deste Estado.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre deputado.
O Sr. DYONELIO MACHADO - O substitutivo à Indicação n° 17, apresentado pelo nobre
colega, Sr. Carlos de Brito Velho, reconhece, não só causas econômicas, como também fatores de
natureza educacional, ligados ao mau estado da nutrição da povoação de nosso Estado, e entrega
este grave problema ao exame de uma comissão a ser criada dentre os Srs. deputados.
Eu folgo muito em que o nobre colega, autor do substitutivo, reconheça a existência de
causas econômicas nesse importante problema. Ele se reserva para momento mais oportuno a
discussão ampla do assunto. Eu creio que ele deseja que essa Comissão faça o balanço de todos os
elementos, que influem para a subnutrição de nosso povo, para estar assim armada com as provas, e,
então, ajuizar do problema e possivelmente propor os remédios.
Sr. Presidente, eu penso que todos nós estamos na mesma situação. A nossa intervenção
mesmo só será proveitosa depois de efetuado esse balanço. Mas, nós já estamos, há vários dias,
aventando, nesta Casa, problemas ligados diretamente a esta questão. O problema da produção, no
Estado, particularmente da produção de gêneros alimentícios, tem vindo à discussão quase que
diariamente. Ainda hoje, na brilhante exposição do nosso colega, Sr. Fernando Ferrari, ele teve
oportunidade de mostrar a ínfima quota de um dos alimentos básicos da população, o leite, a ínfima
quota destinada a cada habitante de Porto Alegre e de outras cidades. Nós estamos, portanto,
desarmados quanto ao problema no seu aspecto geral, mas todos nós temos, desde já, uma
contribuição a dar, com respeito a algumas das causas que influem sobre esta desoladora situação
do povo rio-grandense. Aliás, Sr. Presidente, este problema foi sempre considerado um "tabu". Um
dos grandes investigadores da questão da alimentação, no Brasil, professor Josué de Castro,
acentuava que das três calamidades que assolam periódica ou permanentemente o povo - a guerra, a
peste e a fome, a fome foi a mais descurada na literatura. Para mil monografias sobre a guerra,

aparecia uma monografia sobre a fome. Entretanto, de certo tempo a esta parte, técnicos e
economistas, e políticos mesmo, têm trazido o problema a debate e já hoje dispomos de uma vasta
literatura nacional, a respeito. O julgamento sobre as causas econômicas quase que está findo. Eu
pediria a bondade da Casa para ouvir alguns números, com respeito ao coeficiente de consumo de
carne, "per capita". A situação é esta:

Consumo anual:
Argentina
Nova Zelândia
Inglaterra
Estados Unidos
Dinamarca
Brasil

136 quilos
107 quilos
64 quilos
63 quilos
57 quilos
55 quilos

O Sr. BRITO VELHO - Apesar de uma série de aspectos da questão estar esclarecida, a
mim parece que esse trabalho de investigação nunca perderá a oportunidade, já que dados dessa
natureza têm caráter global, referem-se ao Brasil, na sua totalidade, e V. Exª., que bem conhece a
obra de Josué de Castro, há de lembrar-se que ele divide o Brasil em várias zonas. Enquanto as
zonas da fome, propriamente, são no norte, a zona sul não a considera como de fome, mas zona ou
região de subnutrição; de tal forma que as cifras referentes ao leite e à carne, em nosso meio, espero
não sejam tão baixas.
O Sr. UNIRIO MACHADO - É de esclarecer que a obra de Josué de astro é de data antiga
e posteriormente a situação da alimentação piorou em grande escala, principalmente pela crise e
pela guerra.
O Sr. BRITO VELHO - Não, colega, a obra é recente.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Eu peço licença para esclarecer ao nobre colega que a
obra, a que me referi, do professor Josué de Castro, A GEOGRAFIA DA FOME, é de 1946, e aqui
está a distribuição a que se refere o nobre colega Brito Velho. (Abre o livro, indicando o mapa). O
amarelo corresponde à zona de subnutrição.
Mas, Sr. Presidente, vejamos o coeficiente de consumo do leite. Encontramos as seguintes
cifras: Dinamarca, 164 litros; Estados Unidos, 108 litros; Austrália, 101 litros; França, 95 litros;
Brasil, 37 litros, o que dá um consumo de 100 gramas diárias, por habitante, no nosso país. Já o
nobre colega Fernando Ferrari cita cifras menores, isto é, meio copo, ou sejam 90 gramas, tomandose este como o copo padrão, que para nós, médicos, corresponde a 180 gramas. Portanto, já temos
um consumo local inferior ao referido, no quadro.
Mas, chamo a atenção do nobre colega, que o deputado federal Agostinho Monteiro
chegou a uma conclusão muito mais dolorosa: a de que o Brasil está no último lugar, no consumo
de leite, com 20 gramas, para cada indivíduo, ou seja, uma colher das de sopa, para cada pessoa!
O Sr. ANTÔNIO MARIA - Não será em virtude de precariedade das nossas estatísticas?
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - O deputado Agostinho Monteiro, representante do
Pará, na Câmara Federal, casualmente, manipulou melhor os dados do Norte, que é a zona da fome.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Eu devo esclarecer o aparte do ilustre líder da Bancada
do Partido Trabalhista Brasileiro. Esses dados aduzidos, pelo deputado federal Agostinho Monteiro,
se referem ao consumo geral, e este trabalho, mais tarde aperfeiçoado, veio a constituir uma das
melhores monografias sobre o assunto, que infelizmente não pude trazer à consideração da
Assembléia. Nesse trabalho, ele particulariza o Estado do Pará, para chegar a conclusões muito
mais pessimistas.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Ao merecer um aparte de um deputado, teve o
parlamentar Agostinho Monteiro oportunidade de dizer que, provavelmente, o povo do Pará, em
face desses dados, já teria morrido de fome, e, se não morreu, foi graças ao instinto natural em todas
as populações.

O Sr. DYONELIO MACHADO - E se não morrem, é graças ao instinto das populações,
que procuram na natureza o alimento de consumo e vêm até a enriquecer a nossa cozinha com
novas outras substâncias alimentares. Mas, Sr. Presidente, quanto ao queijo - o consumo da
Dinamarca, por exemplo, é de 55 kg, e o do Brasil, de 600 g Manteiga - os Estados Unidos
consomem 18 kg, a Inglaterra, 10 kg, a Dinamarca, 8 kg, o Brasil 600 gramas.
Diz o ilustre professor Josué de Castro, naquele seu notável trabalho, a que devo muitos
desses dados, que "o concurso dos restantes alimentos ocupa idêntica posição nos quadros
estatísticos mundiais: são dos mais baixos do mundo".
Portanto, eu queria lembrar à Casa, a título de subsídio para os trabalhos desta Comissão
de deputados, a necessidade de preliminarmente procurar, por meio de estatísticas, de inquéritos,
inclusive familiares, estabelecer, rigorosamente, o coeficiente de consumo, "per capita", por ano,
dos principais gêneros de alimentação. Nós já sabemos que aqui, no Rio Grande do Sul, alguns dos
alimentos de consumo tem diminuído. O alimento principal da nossa população - a carne - também
tem diminuído.
Em um dos trabalhos mais modernos do Departamento Estadual de Estatística, há uns
dados sobre o gado abatido para o consumo público, que eu quero trazer ao conhecimento da
Assembléia. São os seguintes:
Matança para consumo: Espécie bovina. Ano de 1943 - 234.783 cabeças; ano de 1944 234.923 cabeças; ano de 1945 - 205.272 cabeças.
E o Departamento Estadual de Estatística faz este comentário:
"A espécie bovina é a que apresenta maior redução de matança, equivalendo a 10,30%, de
1944 para 1945, e de 11,70%, de 1943 para o último ano (1945).
Essa diminuição de consumo é atribuída ao racionamento da carne verde e ao alto custo do
produto, tanto verde, como industrializado".
O Sr. JOÃO MARQUES GOULART - Grande quantidade dessa carne é exportada. Aí se
refere a estatística à matança; e compreende a maior parte do gado abatido no Rio Grande do Sul.
Isso não representa nada em relação ao consumo da carne verde, no Estado.
O Sr. DYONELIO MACHADO - O Departamento Estadual de Estatística divide seus
esclarecimentos em matança para o consumo próprio e matança para industrialização. Ele não
confunde essas rubricas e eu mesmo referi apenas a rubrica à matança do gado para consumo
público. Devo esclarecer que também a matança para industrialização sofreu uma diminuição. Em
1943, era de 624.661 cabeças. Em 1944, de 627.936 cabeças. Em 1945. de 596.918 cabeças.
(Dirigindo-se ao deputado João Marques Goulart). Eu tenho muito prazer em passar às
mãos de V. Exª. o trabalho do Departamento Estadual de Estatística.
A industrialização já está aí computada. De modo que sem querer me antecipar aos
resultados dessa Comissão, eu tomo desde agora a liberdade de alertá-la sobre como deve conduzir
os seus trabalhos, e penso que, de início, estou amparado por todas as bancadas. Preliminarmente, é
preciso que os técnicos enumerem os principais alimentos utilizados no Rio Grande do Sul e
comecem por fazer o levantamento do consumo "per capita" desses gêneros.
O Sr. BRITO VELHO - Permite V. Exª. um aparte?
O Sr. DYONELIO MACHADO - Pois não.
O Sr. BRITO VELHO - Se fizermos um levantamento puramente estatístico, talvez
encontremos cifras relativamente altas, ou, pelo menos, não tão baixas. A nossa dolorosa situação
está em que alguns comem muito, enquanto muitos comem muito pouco. O resultado final da
estatística, a média, será mais alta do que o consumo real de grande parte de nossa população.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Para obviar esse grande inconveniente, eu lembro a
necessidade de inquéritos familiares.
O Sr. BRITO VELHO - Muito bem, isto é básico.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Aliás, isso já foi feito em São Paulo, com grande
sucesso, por um professor de uma Escola Técnica, o Dr. Pompeu do Amaral; com o duplo fim de
instruir os seus alunos em questões nutrológicas e fazer o levantamento geral da matéria. Eu lembro
até como foi feito esse estudo; ele formava pequenos grupos de alunos, que saíam a percorrer as

casas; e até havia um alto critério na escolha das casas que deveriam ser visitadas; casas cujas
famílias pertenciam aos vários setores sociais: desde aquela onde se come bem, até a casa onde se
come mal.
De sorte que esse ponto de vista, que eu inicialmente já defendi, como um subsídio à
Comissão, e que encontrou plena aquiescência do nobre colega Carlos de Brito Velho, vai sanar
esta dificuldade. Realmente, as taxas de consumo máximo dos mais privilegiados vêm pesar no
coeficiente, o que prejudica a verdade.
Mas, outro ponto que eu acho de grande importância é o que se refere à relação entre os
salários e o custo da vida. De uma forma geral, nós já sabemos que os salários não estão crescendo
na proporção do aumento do custo da vida.
Eu tenho nesse sentido uma declaração de muito valor, feita pelo deputado Segadas Viana,
quando ainda Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho. Ele declarou perante a
Associação Comercial de São Paulo "que o salário mínimo está abaixo do de 41 países e é igual ao
da China. Acrescentou ainda que, entre nós, esse salário foi reputado como se fosse para um
indivíduo solteiro".
Eu me dei ao trabalho de fazer uma comparação entre o custo de uma refeição standard do
ano de 1940 e o custo da mesma refeição, no ano de 1947. Vali-me da ótima obra de Rubens Menna
Barreto Costa e Joaquina Muniz Reis, dietistas do Departamento Estadual de Saúde, aliás meus
amigos pessoais.
A primeira refeição, composta de 500 gr de leite, 70 g, de farinha de milho, 100 g de
açúcar, 200 g de pão misto, 20 g de manteiga e 25 g de café, fora o combustível necessário à coação
desses alimentos, importava, em 1940, em 1$260. A mesma refeição, em 1947, custa Cr$ 3,95.
O almoço, um almoço de segunda-feira, sem carne, constituído de 200 g de berinjela, 80 g
de queijo, 20 g de arroz, 200 g de feijão, 25 g de banha, 100 g de rabanetes. 12,5 g de azeite, 5g de
suco de limão, 200 g de frutas da estação, mais cebolas, alho, temperos verdes, sal, menos o
combustível, custava em 1940. 2$010. No ano em curso, custa Cr$ 10,25.
O jantar, com 250 g de carne com osso para sopa, 200 g de verduras e legumes, 125 g de
massa, 250 g de pão misto, 200 g de frutas, mais cebolas, temperos verdes, sal, fora o combustível,
importava em 2$100, em 1940, importa hoje em Cr$ 8,80. Se adicionarmos a esses algarismos o
preço do combustível necessário ao preparo dessas únicas três refeições, teremos um custo global,
para 1947, de Cr$ 30,00.
Trata-se de refeições para um casal.
O Sr. MEM DE SA - Queria lembrar, a esse propósito, o interessantíssimo trabalho
realizado no Departamento Estadual de Estatística, pelo Sr. Januário Prates, chefe da Secção
Econômica, que versa exatamente essa matéria, e é a primeira investigação, no gênero, que se
realiza no Rio Grande do Sul.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Agradeço o esclarecimento e a indicação do trabalho,
que deve desde já servir de material literário para os trabalhos dessa comissão.
Essa simples comparação entre o custo da vida, em 1940 e em 1947, mostra à sociedade,
que houve um desequilíbrio entre o custo dos gêneros de primeira necessidade e os salários. Hoje,
para fazer essas três refeições, que não são consideradas de reforço (essas refeições oferecem o
mínimo de calorias reputadas necessárias para a sustentação do homem de trabalho), uma família de
duas pessoas necessita despender mensalmente novecentos cruzeiros.
Essa grande desproporção entre os preços dessas refeições vem provar a vertiginosa
elevação dos preços dos produtos alimentares. Nós não temos, e não pude trazer a esta Casa, mas
me comprometo a fazê-lo na ocasião oportuna, a média do aumento dos salários, nesses últimos
anos. No contato, porém, que a Casa manteve com uma das empresas empregadoras desta capital,
vimos que a média dos salários era de 1.200 a 1.300 cruzeiros, por mês. Se levarmos em conta que
os trabalhadores sustentam a si, a mulher e os filhos, e, tomando como gasto para as refeições
imprescindíveis do dia, o preço de 15 cruzeiros, por pessoa, nós veremos que o seu salário vai na
totalidade ser absorvido pela alimentação.

O decreto que instituiu o salário mínimo reservava para a alimentação de 50 a 55% do
salário total. Pelos preços de hoje, um salário médio, já não digo o mínimo, é absorvido na sua
totalidade apenas na alimentação.
De modo que, também como sugestão à comissão de inquérito, lembro que deve ser feito
um balanço sobre esta relevante questão: as relações que guardam entre si o salário pago ao
trabalhador no nosso meio e o custo da vida.
Mas, Sr. Presidente, há outros aspectos muito interessantes nessa matéria. Também esta
Casa tem ouvido queixas sobre a diminuição da produção no Brasil. Ainda desse notável trabalho
do deputado federal Agostinho Monteiro, tirei essa síntese da nossa situação, nos últimos 15 anos:
"O volume físico da produção dos gêneros alimentícios não progrediu praticamente. Em
1930, ano de crise, era de 16.219.000 toneladas; em 1944, alcançou somente 17.701.000 toneladas,
ou 9 % de acréscimo, enquanto a população deveria ter aumentado de 26%".
E acrescenta:
"O crescimento da população, sem o aumento paralelo dos produtos de alimentação, trouxe
a imperativa baixa do consumo médio "per capita" dos principais gêneros alimentícios. Os dados
oficiais registram que, em 1930, cabia, a cada pessoa, 437 quilos, e 400 quilos, em 1944."
Na realidade, meus senhores, menos de 2% das terras no Brasil, segundo Josué de Castro,
são empregados no cultivo de utilidades, e desta área insignificante, só a terça parte se destina à
produção de gêneros alimentícios.
O Sr. ANTONIO MARIA - O Rio Grande do Sul, que é um Estado eminentemente
agrícola, tem apenas 6,4% do seu território cultivado.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O aparte vem corroborar as considerações que estou
expendendo sobre o assunto. Mas, no mesmo período, o aumento, do volume das matérias primas
para a indústria foi de cerca de 400%.
Bem perto de nós temos o caso de Taquara, que produzia gêneros de alimentação, e hoje
está toda voltada para a produção do piretro, da acácia negra e do eucalipto. O poder público nada
tem feito para, sem prejuízo da produção de matérias primas, amparar e incentivar o cultivo dos
gêneros de alimentação. De modo que lembro, também, à comissão, a ser constituída, a necessidade
de examinar, com todo o carinho, este capítulo que se refere à diminuição da produção dos gêneros
de primeira necessidade.
Nós estamos vendo que no Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, quando se eleva
seu nível de produção agrícola, é sempre com prejuízo da produção destinada à alimentação. Os
gêneros, mesmo os de alimentação, se têm, nesses últimos tempos, sofrido uma modificação no seu
teor de produção, é graças às solicitações dos mercados externos.
O aumento no volume da produção de gêneros alimentícios nada influiu para a melhoria da
alimentação do nosso povo, porque passam por nós em demanda dos portos de embarque, deixando
para o nosso povo apenas o cheiro. Passam vertiginosamente, para atender ao consumo das
populações de outros países.
O Sr. ANTONIO MARIA - A política posta em prática pelo governo têm sido a de não
deixar apenas o cheiro. Esses produtos têm abastecido os mercados nacionais e as sobras é que têm
sido exportadas. Concordo com V. Exª. em que, ao lado desses produtos, devem ser cultivados
outros que mais servissem ao consumo nacional, diminuindo, em parte, a produção daqueles que
sobram para o consumo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - De qualquer maneira, esse problema é muito mais
complicado, e creio que, em grande parte, a diminuição da produção dos gêneros alimentícios se
deva à falta de assistência ao nosso produtor, por parte do poder público. O equipamento mecânico
do produtor nacional é miserável. A Argentina possui 387.612 arados e charruas; o Brasil apenas
tem 99.326. A Argentina possui 352.420 semeadeiras; o Brasil, 63.769. Esses dados foram tomados
de um trabalho do Sr. Artur Torres Filho, no Conselho Federal do Comércio Exterior. Eu penso que
ele se rodeou de todos os cuidados e precauções para não vir desmoralizar nosso país numa
organização tão ligada ao governo brasileiro como aquele. Os Estados Unidos possuem 125 tratores
para cada 10.000 hectares cultivados; o Brasil menos de 3, isto é, 50 vezes menos, segundo

Agostinho Monteiro. Talvez esteja também aqui uma das causas da insuficiência da nossa produção
de gêneros alimentícios. Não se dá nenhuma assistência técnica aos nossos camponeses.
Sr. Presidente. Hoje, o nobre colega Astério de Melo, comentando uma Indicação do nobre
colega Leonel Brizola, teve oportunidade de se referir à importância que assume, para a circulação
da riqueza em geral e em particular, dos gêneros de alimentação, a questão dos transportes.
Está perfeitamente averiguado que nossa rede de transportes não atende, precipuamente, ao
próprio abastecimento. É uma rede de transporte feita com vistas aos produtos de exportação.
Parece que nós temos uma enorme pressa de evacuar os nossos produtos. A grande preocupação é
fazermos portos marítimos e ligá-los logo com o nosso interior, como se tivéssemos muito interesse
em esvaziar a nossa produção e canalizá-la o quanto antes, com a maior pressa possível, para os
mercados estrangeiros de consumo.
Creio que a Comissão não sairia de suas funções precípuas, que é fazer o balanço da
alimentação do Rio Grande do Sul, se também dedicasse sua atenção para esses problemas.
Se estou levantando essa questão, aqui, é porque acredito que não vamos organizar com
recurso as funções dessa Comissão e obter autorização para monopolizar tantos técnicos quantos
sejam necessários. Eu lembro que a questão dos transportes fluviais, rodoviários e ferroviários, é
também importante e vai trazer-nos esclarecimentos sobre o assunto.
Sr. Presidente, a hora está esgotada. Reservo-me para em outra oportunidade completar o
meu pensamento a respeito. Mas não quero finalizar a minha intervenção sem ler à Casa um
documento que é um libelo contra o nosso país, posso dizer mesmo assim: um libelo.
Trata-se do trabalho aparecido em Norte América, firmado por George Soule, David Efron
e Norman T. Ness, "Latin America in the Future World", dando conta de minucioso inquérito
supervisionado pela National Planning Association e cujas principais conclusões eu transcrevo da
obra fundamental de Josué de Castro, "Geografia da Fome".
Ei-las:
"Dois terços, talvez mais, das populações da América Latina são de subnutridos,
apresentando-se mesmo as populações de certas regiões em estado de fome absoluta. A maioria é
mal nutrida, mal vestida e mal alojada.
A metade da população da América Latina sofre de doenças infecciosas ou carências.
Cerca de um terço das populações trabalhadoras continua sem participação alguma na vida
econômica, social e cultural da comunidade latino-americana.
Dois terços da população latino-americana vivem em condições semi-feudais de trabalho.
Uma surpreendente maioria da população rural não possui terras. Dois terços; senão mais,
dos recursos agrícolas, florestais e do gado, pertencem ou são controlados por uma maioria de
senhores de terra nacionais ou por organizações estrangeiras.
A maior parte das indústrias extrativas da América Latina pertence ou é controlada por
organizações estrangeiras, sendo considerável parte aos lucros desviados dos vários países. Da
mesma forma muitas das instituições de produção e distribuição são controladas pelo capital
estrangeiro ausente.
As condições de vida da massa da população latino-americana são particularmente
instáveis, dependendo das flutuações do mercado estrangeiro. A concentração numa espécie de
indústria extrativa ou a monocultura de produtos de sobremesa (café, açúcar, cacau, banana, etc.)
para o consumo externo mais que para o consumo interno, arrastaram várias regiões latinoamericanas à beira da ruína econômica.
A estrutura semi-colonial de economia latino-americana reflete-se nos meios de transporte:
as estradas de ferro e a navegação marítima destinam-se, na maioria, ao transporte de matériasprimas do interior para os portos de embarque para o estrangeiro e ocasionalmente do mercado
interno.
A capacidade produtiva do trabalhador latino-americana é muito inferior à do americano
ou à do europeu, pelas razões acima expostas: subnutrição, igual à falta de aparelhagem adequada".
Sr. Presidente, meus nobres colegas, quase 70% dos brasileiros vivem assim. Para mais de
9 milhões, que têm ocupação ativa na agricultura e na pecuária, considerando-se pessoa de

ocupação ativa um indivíduo de mais de dez anos de idade, existe pouco mais de 1.900.000 de
proprietários de terras. A França, país de população igual à do Brasil, com área várias vezes menor,
possui 5 milhões de proprietários. Apenas 20% dos que labutam na agricultura e pecuária, entre
nós, são proprietários.
Aproveito a oportunidade, nos poucos minutos que ainda restam para o levantamento da
sessão, para agradecer a notável contribuição que me deu o ilustre colega, Sr. João Nunes Campos,
num aparte a uma intervenção que fiz, há poucos dias, nesta Casa.
Naquela ocasião, entre o fogo dos vários apartes, não tive, e confesso-o honesta e
lealmente, oportunidade de estudar o alcance desse seu aparte.
Discutíamos a questão da distribuição das terras aos camponeses pobres, a propósito de
uma Indicação do nobre colega Celeste Gobbato. Não era demais que o governo do Estado
desapropriasse essas terras, algumas das quais estão indicadas na sugestão da Bancada Trabalhista,
que fizesse a doação pura e simples das terras aos camponeses pobres.
Foi quando disse o nobre colega, Sr. João Nunes de Campos:
"Apesar de que o governo da República, pela quitação compulsória aos insolventes, nos
processos de reajustamento econômico, pagando suas dividas, fez a doação de grandes superfícies
àqueles proprietários rurais, hoje transformados em reacionários na cobrança de arrendamentos
escorchantes".
Pelos apartes que então recebi, eu creio que os nobres colegas demonstraram uma certa
resistência a esta medida heróica e radical, qual seja a doação pura e simples das terras aos
camponeses pobres.
O aparte do nobre colega, Sr, João Nunes de Campos, veio entretanto provar que doação já
foi feita, e a quem não necessitava de semelhante benefício. Foi feita aos grandes proprietários. Não
era demais, portanto, que o governo do Estado, encaminhando essa questão, propusesse um regime
amplo para a fixação dos camponeses pobres à terra: a compra à vista, a compra a longo prazo, sem
juros, e a simples doação.
O governo da República, ao pôr em prática a lei do reajustamento econômico, despendeu
uma enorme quantia em doações de terras a quem não necessitava dessas vastas regiões, muitas das
quais foram depois utilizadas por reacionários, no jogo dos arrendamentos escorchantes. Muitas
dessas terras, que o governo da República doou a latifundiários, são, hoje, arrendadas na base de
35% da produção.
Muitas dessas terras, doadas pelo governo da República, com fundos arrecadados ao povo
em geral, servem hoje para entravar a nossa própria produção rio-grandense, porque elas estão em
mãos de proprietários que não as melhoram e na sua totalidade são arrendadas, na base de 35%. De
modo que, agradecendo este notável esclarecimento dado pelo nobre colega, eu penso que estou
autorizado a sugerir à nossa Casa que modifique essa atitude de resistência.
O Sr. BRITO VELHO - V. Exª. dá licença para um aparte?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Pois não.
O Sr. BRITO VELHO - Posso afirmar a V. Exª que, de minha parte, em realidade, não há a
mínima resistência quanto a uma distribuição da propriedade. Devo dizer à V. Exª que,
pessoalmente, sou partidário do chamado distributismo, defendido tão bem na Inglaterra,
especialmente por Chesterton e Belloc, os dois grandes propugnadores da pequena propriedade, e
justamente defendo, com punhos e calcanhares, esta medida, qual seja a da distribuição da
propriedade na forma do distributismo cristão, porque vejo nela a maneira mais vigorosa de
resguardar a democracia e de garantir a liberdade. No entanto, apesar de partidário desse ideal,
penso que uma série de providências, simultânea ou, até, antecipadamente, deverá ser tomada,
porque grande parte de nossas populações rurais, de nossos camponeses, falhos de assistência e
educação, não estão, no dia de hoje, em condições de se tornarem proprietários.
Uma das razões que até certo ponto me criam resistência quanto à distribuição pura e
simples, sem a mínima retribuição, é o aspecto psicológico do problema. Há uma valorização muito
maior, um apego muito maior à terra, ou a qualquer objeto, quando possuído em virtude do
sacrifício de um desembolso mesmo a longo prazo. Aliás, sem uma preparação para a situação de

proprietário e o esforço pessoal para obter a propriedade, o resultado, quase sempre, é o mesmo:
abandono das terras e recriação de novos latifúndios.
O Sr. FERNANDO FERRARI - Corroborando o pensamento do nobre colega Carlos de
Brito Velho, quero dizer à Casa que defenderei oportunamente, deste plenário, e a partir de hoje, na
egrégia Comissão Constitucional, o item "b", do artigo 11, do ante projeto de Constituição, assim
redigido: b) - a organização de fazendas coletivas, em terras públicas, ou desapropriadas para esse
fim, com todo o aparelhamento técnico moderno, para onde seriam encaminhados os habitantes de
zonas empobrecidas, que o desejassem, e os sem trabalho, com a finalidade de educá-los para as
lides rurais; e constituídos em sociedades cooperativas, sob a imediata supervisão de um delegado
do Governo, e orientação oficial, e pelo exercício coletivo do trabalho agrário de culturas, ou
criação, e que tirariam, dos frutos dessa atividade, sua compensação pessoal".
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Agradeço todos os apartes, que provam o interesse da
matéria, em debate. Mas, devo lembrar aos nobres colegas que essas exigências, esse escrúpulo em
só dar uma terra aos trabalhadores que apresentem o atestado de competência técnica, só se em
verificado com os trabalhadores.
O Sr. BRITO VELHO - Outros poderão ter tido esse escrúpulo que não eu. V. Exª não terá
visto atitude minha que seja em favor dos grandes e em detrimento dos pequenos. V. Exª há de
esclarecer isso.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu esclareço. Eu faço justiça ao nobre colega, em
declarar que tem estado sempre ao lado dos que na realidade sofrem necessidades. Mas esse
escrúpulo, que nós estamos manifestando para distribuição de terras aos camponeses, esse mesmo
escrúpulo não foi observado por ocasião das grandes doações resultantes do reajustamento
econômico.
A quem se faziam essas doações?
O Sr. BRITO VELHO - Talvez uma política errada.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Uma política que não devemos repetir. Mas, a quem se
faziam essas doações?
O Sr. JOÃO NUNES DE CAMPOS - Aos mais incapazes. E quanto mais incapazes, mais
beneficiados.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Justamente. Quanto mais incapazes, mais beneficiados.
Os mais incapazes, os que estavam mais atolados nos Bancos, é que receberam as maiores doações.
De sorte que eu, sem absolutamente imaginar que existia aqui uma frente única sobre este
grave problema, estou vendo que todos vêm ao meu encontro. Nós, exigindo capacidade técnica e
idoneidade para o trabalhador, vamos ainda deixar fora desses benefícios muitos agricultores
idôneos, quando nós vimos que o poder público, para as suas grandes doações, não só não levou em
conta a competência técnica, como ainda distribuiu estes benefícios entre os incapazes.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não vejo este perigo. Se o Estado faz a doação das
terras, que ele desapropria, aos camponeses ou agricultores, ele, necessariamente, vai exercer
assistência técnica sobre os mesmos.
(...)
O Sr. OTO ALCIDES OHLWEILER - Quero apenas chamar a atenção para um problema
da região colonial. Os filhos dos colonos abandonam a região colonial em virtude do parcelamento
excessivo das terras. Esses filhos dos colonos que vão geralmente para Santa Catarina, onde
encontram maiores facilidades, naturalmente estão em condições de se tornarem agricultores, e não
há porque ver-se o problema do ponto de vista da educação, no seu início.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Bem, nós aqui não estamos ainda distribuindo as terras
que o Estado possui. Nós estamos lançando os princípios da fixação dos camponeses pobres à terra.
Mas, o problema que está interessando tanto ao colega é o da capacidade técnica e, parece-me,
pelos apartes, que só uma cooperativa poderia exercer uma vigilância técnica eficiente.

O Sr. UNIRIO MACHADO - Para aqueles que não têm capacidade técnica, o que não é o
caso apontado...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Absolutamente, não penso assim. Hoje mesmo, por
ocasião da interessante discussão sobre o Instituto do Vinho, nós verificamos que o Estado tem
órgãos especializados capazes de entrar com sua assistência técnica ao produtor. Se o Estado pode
dar esta assistência, por intermédio da Secretaria da Agricultura, individualmente, porque reunir
esses agricultores num órgão cooperativo?
O Sr. BRITO VELHO - Qual seria o órgão, na opinião de V. Exª ?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - As cooperativas reuniriam neófitos na agricultura e
dariam a todos as suas instruções.
O Sr. BRITO VELHO - Neófitos?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sim. Mas, porque assim, se o Estado pode fazer isso por
seus órgãos técnicos?
O Sr. BRITO VELHO - Mas, com muito mais dificuldade. O Sr. DYONÉLIO
MACHADO - Com muito mais facilidade. O Sr. ATALIBA PAZ - V. Exª permite um
esclarecimento? O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Pois não.
O Sr. ATALIBA PAZ - Quando titular da Secretaria da Agricultura, mandei organizar a
colônia de Passo Novo, em Alegrete. É uma gleba de terras dividida em lotes. Há a concessão
comum de lotes aos colonos e há a gleba maior, que constitui uma cultura coletiva. Esses colonos
são assistidos, não só sob o ponto de vista médico e farmacêutico, como também por um grupo de
profissionais e técnicos (agrônomos e técnicos rurais), quer dizer, além da sua cultura, do seu lote,
da sua propriedade, eles ainda tem a cultura da terra em comum. Esse o primeiro esforço que se faz
no gênero, no Rio Grande do Sul. É natural que um cometimento dessa natureza, iniciado quando
começava a grande estiagem, sofresse os percalços decorrentes da mesma. Mas, posso agora
informar a V. Exª que, no momento atual, a colônia é florescente, e aqueles nacionais que se
acantonavam nas imediações da cidade de Alegrete, vivendo num pauperismo degradante e numa
revoltante promiscuidade, hoje estão sendo recuperados e muitos já são elementos produtores e
construtivos da grandeza do Rio Grande do Sul.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Agradeço esse aparte prazerosamente.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O Estado, não só está aparelhado, como já fez
experiência, e pode perfeitamente dividir essas terras, agrupá-las sob sua administração e aí fixar os
camponeses sem terra. A exigência de venda da terra a longo prazo ou vista pode ser aplicada em
muitos casos particulares, mas é minha convicção de que só estaremos realmente acelerando a
produção de gêneros alimentícios, e ao mesmo tempo criando condições favoráveis para solucionar
o problema agrário, se o Estado também adotar o regime da doação pura e simples dos lotes de terra
aos camponeses.
A experiência já está feita. Sobre o inconveniente dos latifúndios, no nosso Estado, eu me
recordo que o Senador Getúlio Vargas, quando candidato à Presidência da República, no seu
célebre discurso da Esplanada do Castelo, apresentava o latifúndio como causa principal dos três
males do Brasil: analfabetismo, pauperismo e tuberculose.
Sobre a tuberculose, não resta dúvida e quero mostrar aos dignos colegas um mapa, que o
nosso Estado, pela primeira vez, ocupa uma sinistra primazia, (vai mostrando um mapa e
explicando:) Todas as cores representam a incidência da tuberculose, no Brasil, com os seguintes
graus: Amarelo, incidência fraca, azul, incidência moderada; verde, incidência forte; vermelho,
incidência muito forte.
Creio que terão notado os nobres colegas que a incidência muito forte se faz
principalmente no Rio Grande do Sul, e na zona dos latifúndios, ou campanha.
Um colega especializado nesta matéria, o Dr. Cleto Seabra Veloso, saiu de Bagé
horrorizado com a incidência da tuberculose, e no inquérito, a que procedeu, verificou que a causa
da tuberculose, em Bagé, era a insuficiência do regime alimentar.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - V. Exª. dá licença para um aparte?

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Pois não.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Como explica V. Exª. que, sendo o sul uma região de
sub-nutrição, a incidência da tuberculose seja maior em relação ao norte, ou seja, a zona da fome?
O Sr. BRITO VELHO - Outros fatores influem.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Outros fatores têm que ser levados em conta, inclusive
climatológicos.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Era onde eu queria chegar.
O Sr. BRITO VELHO - Os centros urbanos, por outro lado, são os grandes
disseminadores. Centros urbanos mais sub-nutrição, igual à tuberculose.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente: acredito existir uma opinião mais ou
menos generalizada, entre nós, segundo a qual, no Rio Grande do Sul, se come muito e mal, e que
daí vem talvez uma das causas da sub-nutrição.
Creio até que o meu nobre colega, deputado Carlos de Brito Velho, espose essa tese.
Suponho, porque já ouvi a declaração particular de S. V. Exª., segundo a qual "nem nós, médicos,
sabemos comer".
O Sr. BRITO VELHO - Peço por favor a V. Exª. que não cometa essa injustiça em relação
à minha pessoa. Tenho sido mais generoso com V. Exª.. Sendo eu professor de Clínica Médica, e
lecionando sobre moléstias da nutrição, seria uma verdadeira barbaridade que eu afirmasse que, em
média, no Rio Grande do Sul, come-se muito e mal. Digo que, em geral, come-se pouco e mal, e
alguns comem bastante e mal. Este o meu pensamento.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Ele acredita que nós médicos, na maioria, não sabemos
comer, não sabemos dosar os vários elementos nutritivos, não sabemos estabelecer uma dieta capaz
de preencher todas as necessidades orgânicas.
O Sr. BRITO VELHO - Estou convencido.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas, na investigação técnica, os médicos dietistas
chegam a outra conclusão. Nós estamos dominados pelo tabu das vitaminas. Entretanto, no Sul da
China e na Malaia, a vitamina C é empregada num setor mínimo na alimentação, e não obstante,
várias comissões, que estudaram essa região, não encontraram aí casos de escorbuto.
O Sr. HENRIQUE FONSECA DE ARAÚJO - Já o professor Silva Melo declarou que o
nosso problema não é de qualidade, mas de quantidade. O que está faltando é alimentação. A saúde
pública não se faz com campanhas que aconselhem a comer mais frutas e vitaminas; é preciso
comer carne, leite, e que haja esses alimentos, em abundância.
O Sr. BRITO VELHO - Justamente, a qualidade vem com a quantidade.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - (dirigindo-se ao Sr. Henrique Araújo) - V. Exª. se refere
ao notável trabalho "A Alimentação no Brasil", do professor Silva Melo. São desse autor e desse
livro os seguintes conceitos:
"O problema da alimentação nacional, principalmente nas classes pobres e rurais, é antes
de tudo um problema mais de quantidade que de qualidade alimentar".
"O problema da quantidade nunca pode normalmente ser desprezado em favor do da
qualidade. Primeiro o que comer, para depois escolher".
É ele quem reconhece que, apesar da nosso alimentação ser com freqüência insuficiente,
conduzindo a verdadeiros estados de desnutrição raras são as avitaminoses. Aliás, observa, é o, que
se passa" na população malaia e do sul da China, onde o escorbuto é quase desconhecido, apesar da
alimentação empregada quase não conter vitamina C".
"Como quer que seja, continua Silva Melo, o erro que domina na alimentação da nossa
população é o da insuficiência da quantidade dos alimentos ingeridos, do qual decorrem muitos
outros".
"A alimentação duma população, conclui ele, é questão de comida e não de dieta"
Eu faço esta advertência aos nobres colegas, para não se supor que aqueles mesmos que
comem muito, ou que comem o suficiente quantitativamente, estejam subnutridos, por uma má
distribuição dos elementos da alimentação.

Não se dá isso. Há muita suplência entre uns e outros elementos. Quando nosso gosto
numa determinada refeição tende para um certo alimento, nós estamos agindo, em defesa do
organismo. Estamos procurando suprir uma carência desses alimentos.
A humanidade, no seu início, não conhecia os alimentos. Não sabia da existência das
vitaminas. Agia pelo seu instinto. Todas as outras espécies animais agem dessa maneira. É claro
que os técnicos examinam melhor os alimentos para a nutrição animal, mas, o animal, em estado
selvagem, goza das mesmas vantagens do animal doméstico. Nutre-se adequadamente. Onde houver
abundância de alimentos, nosso instinto vai procurar aquele mais necessário à nossa vida. É fato
conhecido de toda mãe de família que a criança que come caliça da parede está com uma
determinada deficiência. Nós hoje sabemos quais são essas deficiências, mas, ela própria soube
vagamente, na profundidade do seu instinto, que havia uma deficiência qualquer a suprir.
Desejo pois alertar os nobres colegas, principalmente aqueles que não são médicos, sobre
este erro. Proclama-se freqüentemente que nossos trabalhadores (e eu tenho ouvido dizer isto por
muitas pessoas) mesmo tendo recursos pecuniários para realizar uma boa refeição, não o fazem,
entretanto, porque lhes falta um dietista capaz de os orientar, ou não possuem a menor capacidade
para uma escolha adequada dos alimentos.
Não é isto absolutamente. O problema é alimentar. Dar esse alimento. A nossa gente
sempre foi uma raça forte. Prova-o a nossa história. Eu sou da campanha. Até a minha adolescência,
eu me nutri com aqueles poucos alimentos postos à disposição das massas na campanha. Entretanto,
naquele tempo em que estes alimentos eram abundantes, quando o Brasil necessitava de braços para
a luta guerreira, para a defesa da nacionalidade, contava com o gaúcho reconhecidamente forte e
robusto. O gaúcho alimentava-se bem mas, entretanto, com apenas dois ou três alimentos.
Venho de um tempo e de uma terra em que predominava a superstição segundo a qual uma
lavoura numa fazenda iria prejudicar a criação do gado. Havia a superstição de que, para progredir a
pecuária, era preciso que não houvesse plantado um pé de couve sequer.
Sou desse tempo e dessa terra. Aqui há colegas meus contemporâneos, filhos como eu,
daquelas zonas. A campanha era uma verdadeira desolação, e o fazendeiro explicava-o, dizendo,
que não plantava porque "não prestava", porque a lavoura iria prejudicar a sua produção. Só vi
lavouras de milho, e este para ser empregado principalmente como forragem. Criei-me num regime
de charque e arroz, aquele cardápio parlamentar. Frutas e alimentos crus eram novidade. De frutas,
quando muito, algumas laranjas. Nada de saladas e alimentos crus, e quem nos veio ensinar a
introduzir o alimento vegetal aqui no Rio Grande do Sul foram os italianos, foi a colonização
italiana, o gringo. Lembro-me da inferioridade em que o alienígena se achava, ao longo da fronteira,
em face do gaúcho, porque não ia com todo o seu ser para a carne, como ele. Aliás, isso não era tão
errado. Há, hoje, autoridades que defendem o mesmo ponto de vista; e recordo aos nobres colegas
que o professor Pedro Escudeiro acredita que a conquista do Império do México e dos Incas foi
fácil ao pugilo de homens chefiados por Cortez ou Pizarro, contra centenas de homens, contra
milhares de homens, porque os conquistadores comiam carne e os indígenas comiam alimentos
vegetais. De modo que, sendo esse alimento considerado por muitos dietistas como prejudicial, a
carne, tem ainda hoje seus defensores, e defensores leais, como pudemos apreciar. Os nossos
gaúchos, no tempo em que a carne abundava, eram os brasileiros mais fortes; só depois, em que a
carne ficou sendo um artigo de exportação e de luxo para as nossas populações rurais, é que vemos
essa invasão pavorosa da tuberculose, no Rio, Grande do Sul.
Como, porém, já está a terminar a prorrogação, e visto, o assunto despertar grande
interesse, e eu, de minha parte considero-o basilar para os nossos trabalhos, as considerações que
queria ainda fazer, deixo-as para outra oportunidade.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Prende-se também a esse importante problema a questão
demográfica. Nós já vimos, por uma citação que fiz de um discurso do deputado federal Agostinho
Monteiro, que a nossa população cresceu numa proporção muito maior do que os produtos
alimentares. E preciso, Sr. Presidente, acentuar que sempre tivemos, no Brasil, a primazia em
matéria de proliferação. Sempre fomos uma coletividade prolífera. O Brasil tem um índice de

proliferação de 43%, enquanto que os Estados Unidos apresentam apenas um índice de 17%, a
Nova Zelândia de 18,7%, a índia de 33%, o Chile de 33,4%.
Entretanto, o aumento do contingente demográfico, no Brasil, está em proporção bem
menor a de outros países da América Latina. No último século, segundo dados compulsados por
Josué de Castro, no seu livro citado, o Brasil teve apenas um contingente avaliado em 600%,
enquanto que a Argentina, no mesmo período, teve 1.500% e o Uruguai 2.000%. Quero dizer que
nós, nessa matéria, estamos também perdendo terreno. E esta é uma matéria muito importante,
porque diz respeito com a defesa do nosso território. Nós estamos, na realidade, matando o homem
nacional. Ano após ano, diminui o coeficiente demográfico. Tenho aqui documentos oficiais. Não
sei se poderei, neste momento, descobrir a página, mas possuo índices que são bem expressivos
sobre o movimento da população, no Estado. E pode-se tomar ao acaso sem escolha prévia. Por
exemplo, os nascimentos. Nós veremos que o índice demográfico diminui assustadoramente na
região da campanha. Bagé leva a palma nessa matéria. É uma diminuição alarmante. Se tomarmos
apenas o índice, nós poderemos, já de antemão, localizar os municípios onde esse índice é mais
baixo: e ele coincide exatamente com a zona do latifúndio.
Eu estou ocupando a atenção dos meus colegas para esse problema, para mostrar que a
questão da alimentação, no Estado, se prende a vários fatores, e todos eles devem ser perfeitamente
postos em relevo se, na realidade, a Assembléia quiser fazer obra construtiva. Eu não quero estar
traçando normas para esta comissão parlamentar.
O Sr. BRITO VELHO - E eu espero que V. Exª. dela faça parte.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Fico muito obrigado por esta antecipação do nobre
colega Brito Velho. Quero chamar a atenção para a complexidade desses problemas. Não nos
devemos cingir a um ou outro aspecto, àqueles que mais sobressaem aparentemente. Todos os
aspectos desta questão são importantes, e a Casa não terá absolutamente uma orientação segura, no
assunto, se não balancear esses pontos todos, e talvez muitos outros, que vierem da contribuição de
cada colega, nesse particular.
Eu não quero tomar mais tempo dos nobres colegas. Agradeço a atenção com que fui
ouvido e só espero que a Mesa, ao escolher essa comissão, se atenha à capacidade e ao descortino
de seus membros, e que facilite por meios adequados, que são da sua esfera exclusiva, a
mobilização de elementos dentro do governo ou de fora dele, para que a comissão efetue a obra
mais meritória, de maior alcance patriótico, dentre todas as que hão de ter a oportunidade de ser
realizadas por Iniciativas desta Casa.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - São só dois minutos. E o seguinte, Sr. Presidente: Eu
não pude, à hora do expediente, apresentar à Casa uma moção que eu peço licença para ler.
Hoje, passa a data da independência da Grécia. O povo grego, apesar de tão distante de nós
geograficamente, sempre se bateu e se bate pelos mesmos ideais que norteiam o povo brasileiro, a
Liberdade e a Democracia. E, nesse sentido eu tenho o prazer de ler, para apreciação da
Assembléia, a seguinte moção.1
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A moção é lida sem constar em ata

Sessão de 01 de abril de 1947

Sr. BROCHADO DA ROCHA - Sr. Presidente. Ouso ocupar ainda e por instantes a
atenção da Casa, porque não desejo deixar que se encerre esta nossa sessão, sem dar conhecimento
à Assembléia de uma carta que venho de receber, quando a hora do expediente já estava esgotada,
do meu eminente correligionário, Sr. Alberto Pasqualini. Prende-se ela a um incidente ontem
ocorrido, quando tive a honra e o prazer de falar neste recinto e traz o esclarecimento que sobre ele
prometi, desta tribuna, ao Rio Grande do Sul. O texto da carta, Sr. Presidente, é o seguinte:
"Porto Alegre, 1º de abril de 1947
Prezado amigo, deputado José Diogo Brochado da Rocha.
(Aqui, faz o orador a seguinte observação: - "Faz inicialmente, o eminente Sr. Alberto
Pasqualini, uma referência pessoal, que, por constrangimento, não desejo ler").
E, a seguir, continua a leitura:
"Deu lugar a um aparte do ilustre deputado Dyonélio Machado, no qual afirmou, segundo
depreendo da leitura do noticiário da Assembléia, não haver eu desprezado, mas até desejado, o
voto dos comunistas, contanto que me fossem dados secretamente. Esse pensamento teria sido
manifestado por mim ao Dr. Dyonélio Machado, numa palestra que comigo teve.
Devo esclarecer que fui, realmente, antes do pleito, procurado pelo Dr. Dyonélio Machado,
em meu escritório. Vinha ele, segundo me declarou, conversar com o candidato do Partido
Trabalhista, pois desejava conhecer o seu ponto de vista sobre os três pontos básicos do Partido
Comunista: autonomia de Porto Alegre, respeito à Constituição vigente e existência legal do Partido
Comunista.
Quanto ao primeiro, respondi que o Partido Trabalhista tinha todo interesse em que o
prefeito da capital fosse de eleição, pois julgávamos ter aqui a maioria. Além disso, o senador
Getúlio Vargas, em recente discurso, se manifestava favorável à autonomia do Distrito Federal.
Relativamente ao segundo ponto, parecia-me inconcebível que o candidato eleito não tivesse o
propósito de respeitar a Constituição e, quanto à terceira questão, meu pensamento era conhecido
através de entrevistas dadas à imprensa.
Devo esclarecer que, por ocasião da visita que me fez o deputado Dyonélio Machado, já
havia sido publicada a minha resposta à LEC e era igualmente conhecida a deliberação tomada pela
Convenção do Partido Trabalhista, vedando quaisquer acordos com correntes extremistas, tendo
observado ao Dr. Dyonélio Machado que me achava vinculado a essa resolução, o que constituía
uma forma de significar que não poderíamos resvalar para o terreno dos entendimentos.
No decurso da palestra, observei ao Dr. Dyonélio Machado que, entre amigos, deveríamos
falar com franqueza, examinando os fatos objetiva e imparcialmente, sem melindres partidários.
Pensavam os comunistas que, com o seu contigente eleitoral, estimado pelo Dr. Dyonélio
Machado em 80.000 votos, poderiam constituir um fator decisivo nas eleições. Não obstante,
convinha ponderar que, no Rio Grande do Sul, o ambiente era profundamente anticomunista e o
candidato que tivesse o apoio oficial do Partido correria o risco de ser derrotado. Por essa razão, o
pronunciamento oficial e ostensivo do Partido Comunista, em favor de um dos candidatos, só
poderia prejudicá-lo eleitoralmente.
Devo declarar que essa observação foi feita em tese, de forma absolutamente impessoal,
não na posição de interessado, mas de apreciador crítico da situação, e ainda com o propósito de

fazer sentir, de forma cortês e delicada, ao amigo que me procurava, a inconveniência de eventual
apoio do seu Partido à causa trabalhista.
Sentia-me tanto mais à vontade de fazer tais ponderações, porquanto não depreendi, no
decorrer de nossa palestra, que o Partido Comunista estivesse inclinado a apoiar a minha
candidatura, circunstância, aliás, que as declarações do senador Prestes já haviam denunciado e que
os fatos posteriores vieram confirmar. Das minhas palavras, não poderia ser lícito ao Dr. Dyonélio
Machado tirar as conclusões de que eu "aceitaria" e "desejaria" esse apoio, contanto que fosse
secreto, e que me não engano nessa suposição o prova a circunstância de não haver mais o ilustre
líder comunista voltado ao assunto.
Este é o esclarecimento que cumpria prestar em torno do debate, de ontem, e que traduz
fielmente o pensamento que procurei transmitir ao ilustre deputado Dyonélio Machado, por ocasião
da visita com que me honrou.
Envio ao caro amigo o meu afetuoso abraço.
(assinado) Alberto Pasqualini."
São estes, Sr. Presidente, os termos da carta do Sr. Alberto Pasqualini, eminente candidato,
que foi, do Partido Trabalhista Brasileiro, ao governo do Rio Grande do Sul.
Foi para dar conhecimento à Assembléia e através dela, ao Rio Grande do Sul, desses
conceitos, que pedi a V. Exª. que me inscrevesse para esta explicação pessoal.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma explicação
pessoal.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente, Srs. deputados: Começo minha
explicação pessoal, reafirmando categoricamente as minhas expressões de ontem, ao apartear o
ilustre líder da Bancada Trabalhista, e desejo mostrar que o meu digno e eminente amigo, Dr
Alberto Pasqualini, não nega a existência do ponto, que tamanha repercussão teve, nesta Casa.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Não nega, o Dr. Alberto Pasqualini, na carta que acabei
de ler; não nega o Dr. Décio Martins Costa, nas declarações que fez à imprensa. O único que negou
que teve contato com V. Exª. foi o governador do Estado.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas, eu não acredito na perfeita autenticidade dessas
declarações do honrado governador do Estado, Sr. Walter Jobim.
O Sr. EGYDIO MICHAELSEN - Quer dizer que V. Exª. confirma que teve entendimento
pessoal com o Dr. Alberto Pasqualini, o Dr. Décio Martins Costa e o Dr. Walter Jobim?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Confirmo, e por isso não acredito na autenticidade da
negativa do governador.
O Sr. EGYDIO MIEHAELSEN - Muito bem. Então V. V. Exª. duvida da autenticidade da
nota do DIÁRIO DE NOTICIAS, que atribui a negativa ao governador do Estado?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O que eu quero dizer...
O Sr. EGYDIO MIEHAELSEN - V. V. Exª. está desmentindo, então, unia nota do "Diário
de Notícias"?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu estou negando a autenticidade, sem me manifestar
por um desmentido puro e simples. Podia ter havido na colheita dessas informações qualquer
engano ou lapso e de boa fé o "Diário de Noticias" não ter traduzido exatamente o que houve, nessa
emergência.
Mas, Sr. Presidente, como disse, reafirmo minhas declarações de ontem: o ilustre candidato
trabalhista reconhece, na carta que acaba de ser lida, que se tratou, embora em caráter impessoal,
dum possível acordo do Partido Trabalhista, e achou mesmo que um eventual apoio do Partido
Comunista, tornado público, iria trazer inconvenientes a ele, candidato, como a qualquer outro, e
afastaria elementos do eleitorado, com que cada um deles contasse.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - A minha afirmativa é a seguinte: na palestra, que
mantive, com o Dr. Alberto Pasqualini, como a carta dele revela, entramos também na questão de

eventual apoio do Partido Comunista. São essas as minhas declarações e uma resposta parcial, ao
aparte do nobre deputado Sr. Egydio Michaelsen, foi dada pelas declarações do Dr. Décio Martins
Costa, que esta questão do eventual apoio não surgiu na palestra que mantive com o ilustre
candidato.
De modo que minhas confirmações, sobre a intervenção feita pelo nobre deputado Leonel
de Moura Brizola, não envolve mais asseveração do que sobre aquilo que se passou na minha
conversa com o Dr. Alberto Pasqualini.
Mas, retornando ao assunto, o Dr. Alberto Pasqualini não nega que tivéssemos discutido
nosso apoio; o que ele não confirma, e lamento que sua memória não lhe tenha ajudado, nesse
instante, o que não confirma é o que reafirmo. Embora falando em tese, embora colocando numa
instância superior, que era a direção do partido, a palavra final sobre a conversação, ele aventava a
hipótese de um apoio dado pelos comunistas e baseado na nossa organização celular. São palavras
textuais do Dr. Alberto Pasqualini, que, com o decorrer do tempo, com os esclarecimentos, que
estamos fazendo, ele há de recordar.
O Sr. JACINTO ROSA - Então V. Exª. confirma que Dr. Alberto Pasqualini pretendia o
apoio do partido de V. Exª., mas..." por baixo d'água?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Tenho várias retificações a fazer no aparte do meu
ilustre colega. Não digo que pretendesse, porque não procurou esse apoio. Nós mesmos não
oferecíamos este apoio. Discutia-se a possibilidade do apoio do nosso Partido e o Sr. Alberto
Pasqualini concluiu, como diz nessa missiva ao nobre líder trabalhista, que este apoio poderia
afastar do seu candidato vários setores eleitorais, eu lamento que S. V. Exª. não se tenha recordado
dessa passagem importante de nossa conversação, em que ele examinou a possibilidade de um
apoio não público, que se objetivasse, mas sob a condição de que o Partido Comunista desse suas
necessárias instruções, por via orgânica, às suas bases práticas.
Devo dizer aos nobres colegas que o Partido Comunista não aceitaria, de nenhuma
maneira, essa solução, por vários motivos. Em todas as suas manifestações e atitudes, age franca e
publicamente. Nós não estávamos dispostos a dar um apoio secreto, não só a nenhum candidato,
como a nenhuma outra personalidade, embora sua projeção na vida pública fosse muito elevada.
O Sr. ASSUNÇÃO VIANA - O apoio secreto do Partido Comunista é dado
exclusivamente à Rússia.
O Sr. PINHEIRO MACHADO - Absolutamente. V. Exª. está desafiado a provar isso!
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - É isso mesmo. V. Exª. está desafiado a provar que o
Partido Comunista mantenha relações com o Exterior, com qualquer país. Nós consideramos os
demais partidos comunistas, do mundo partidos irmãos, mas não estamos, absolutamente, filiados,
nem de público, nem secretamente, a nenhuma dessas organizações. E eu penso que a maior parte
dos meus nobres colegas, parece-me, há de estar capacitada da verdade do que estou dizendo. O
Partido Comunista atravessou mais de 20 anos de vida ilegal em todas as suas atividades e os
comunistas eram controlados pela polícia. Todas aquelas provocações sobre instruções e dinheiro,
que vinham de Moscou, seriam muito fáceis para a polícia, que enfeixava pela censura, todos os
domínios da coletividade, por à mostra. Entretanto, durante esses 20 e tantos anos de vida ilegal, a
polícia moveu todas as provocações contra o partido e não pode produzir uma prova, nesse sentido.
Penso que a maioria dos meus pares está plenamente convencida de que esta é uma das
tantas provocações, das muitas que se fazem contra o Partido Comunista.
Como dizia, sinto-me honrado em ter o Sr. Alberto Pasqualini entre as minhas amizades
pessoais e desejaria que esse incidente tivesse, mesmo, uma terminação completa, sem deixar
nenhuma dúvida na opinião pública, bastando, para tanto, que o Sr. Alberto Pasqualini fizesse um
esforço de memória e viesse, como era de seu dever, confirmar as palavras que ele proferiu na
conversação que tive a honra de manter com ele. Deixou em suspenso uma parte importante e,
alegando todas as razões pelas quais ele não julgaria aceitar o apoio do Partido Comunista, não teve
a oportunidade, de confirmar que também examinou a possibilidade de um apoio não público, que
nós lhe daríamos, utilizando a rede de nosso organismo celular. E isto, vejo, é o ponto fundamental
da questão. Nós temos uma carta que não esclarece esta questão importante. Era necessário um

esclarecimento. Apelo aqui, desta tribuna, para o Sr. Alberto Pasqualini, para que reflita sobre todos
os pontos discutidos nas nossas conversações, e venha completar a informação de que o Rio Grande
do Sul necessita.
O Sr. EGYDIO MICHAELSEN - O Sr. Alberto Pasqualini, em longa palestra que teve
comigo, negou, peremptoriamente, esta afirmativa de V. Exª. E, agora, com meu aparte final,
desejaria um esclarecimento importante de. V. Exª..
V. Exª. afirmou, e ora o ratifica, que teve um entendimento pessoal com os três candidatos
à governança do Estado. Dois confirmaram essa palestra. Um, o atual governador do Rio Grande,
certo ou não, pela afirmativa do jornal de hoje, a negou. Desejaria que V. Exª ratificasse esse
entendimento, para que também S.Exª., democraticamente, como o Sr. Alberto Pasqualini, se
dirigisse a esta Assembléia, dando explicações.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Qualquer declaração minha, nesse sentido, julgaria
ociosa, porque já tive oportunidade de ratificar minhas conversações com os três candidatos,
inclusive com o honrado governador do Estado, Sr. Walter Jobim.
O Sr. EGYDIO MICHAELSEN, inclusive com o Sr. Walter Jobim?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sim.
(...)
O Sr. NESTOR JOST - O Sr. Walter Jobim teve um encontro casual, em casa de um
amigo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Penso que esclareço perfeitamente essa questão.
Entendimento é um caso diferente de conversação e eu suponho que nas declarações do Sr. Walter
Jobim ele queria exprimir que nesse contacto, nessa conversação, não houve entendimento.
Realmente, Sr. Presidente, o apoio que demos ao então candidato, Sr. Walter Jobim, não foi na base
dessas conversações. Esse apoio foi na base de seu passado político, seu programa de governo e das
forças que o acompanhavam. De modo que...
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - V.Exª e os dirigentes do Partido Comunista não
conheciam, ainda, o passado, o programa e os elementos que cercavam o Sr. Walter Jobim, por
ocasião dos entendimentos com os outros candidatos? Esta é a primeira pergunta que desejava
fazer. Mas quero já fazer a segunda. Quais são essas características do passado do Sr. Walter Jobim
e de seu programa, que o colocam em situação de superioridade em face dos dois outros
candidatos? Gostaria de ouvir de V.Exª resposta a isto.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - Subscrevo integralmente o aparte de V.Exª
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Com prazer, responderei à interpelação do nobre colega
Brito Velho. As nossas conversações com os três candidatos não visavam um entendimento, com
respeito à campanha de 19 de janeiro, e vemos a confirmação disso nas declarações do ilustre
candidato libertador, Sr. Décio Martins Costa, com o qual, entretanto, não se tratou, nem em tese,
de um eventual apoio do Partido Comunista à sua candidatura. De modo que estas conversações
com os três candidatos não representavam ainda um entendimento com vistas às eleições que iam se
processar. O Partido Comunista desejava, antes de dar esse passo decisivo para a questão eleitoral,
ouvir cada um dos candidatos e ouvi-los na base dos três pontos fundamentais, assim considerados
pelo partido, para a nossa vida democrática, no Rio Grande do Sul.
O Sr. EGYDIO MICHAELSEN - Qual foi a resposta do governador do Estado à reivindicação
do partido quanto à autonomia da capital do Rio Grande do Sul?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Ele, pessoalmente, era favorável à autonomia.
O Sr. EGYDIO MICHAELSEN - Muito obrigado.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Bem, Sr. Presidente. Nós já havíamos apreciado o
programa de governo do Sr. Walter Jobim com grande antecedência. A primeira organização
política, no Rio Grande do Sul, que comentou o seu plano de eletrificação, foi o Partido Comunista,
no dia da instalação solene do nosso Partido, em Porto Alegre, a 30 de agosto de 1945. Até então
nenhuma força política no Estado havia nem sequer apreciado, na sua generalidade, um ponto desse
programa de tamanha repercussão na vida econômica do Rio Grande do Sul. Nós já vínhamos
observando a formação dos princípios programáticos para a luta que se avizinhava. De modo que

penso que a respeito de parte da questão levantada pelo nobre deputado Brito Velho prestei um
esclarecimento.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - Essa preocupação de parte dos partidos políticos entende-se,
também, como um descaso do governo em relação ao problema da eletrificação?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Se eu entendi a pergunta do nobre colega, devo
responder que o nosso objetivo, no ponto de vista da economia do Estado, é de que era necessário
enfrentar esse problema, e achamos que a maneira como foi colocado na plataforma do Sr. Walter
Jobim passou a influir para a sua mais próxima concretização.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - Fiz esta pergunta com a intenção de demonstrar que o
problema da eletrificação, do Estado é uma decorrência do levantamento hidrográfico. Os últimos
governos do Rio Grande do Sul se preocuparam muitíssimo com o levantamento hidrográfico e daí
a decorrência dessa planificação. O levantamento hidrográfico não se faz em um ou dois anos, mas
em muitíssimos anos, e esse trabalho acumulado permitiu o plano de eletrificação.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas quem ia aplicar os resultados desses levantamentos
e estudos era o Sr. Walter Jobim e não outros candidatos. (...)
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - O candidato das chamadas oposições coligadas,
com o bom senso que o caracteriza, e não se precisa para isso ser um gênio em política, reconheceu,
também, como o Sr. Walter Jobim, a necessidade de se eletrificar o Estado. E quando V.Exª manteve
conversações com os três candidatos, certo é que o nosso, Sr. Décio Martins Costa, também já se
afirmava plenamente à eletrificação. Mas, meu caríssimo e prezadíssimo colega, o que mais me
preocupa e interessa é saber quais são essas notas singularíssimas do passado e do caráter do Sr.
Walter Jobim que o tornavam digno do apoio dos senhores comunistas, e gostaria, também, de me
informar se algo há que enodoe ou deslustre o nome do Sr. Décio Martins Costa, tornando-o
incapaz e indigno de receber os votos dos comunistas.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Nada há nesse sentido em relação aos três candidatos e o
fator pessoal deve ser levado em conta como parcela de maior importância. Todos os três
candidatos, pessoalmente, estavam aprovados.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Mas quanto ao passado, V.Exª não esclareceu, e eu,
desejava saber a razão do apoio de V.Exª ao Sr. Walter Jobim no que se refere às suas atitudes e
gestos pretéritos.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sinto muito prazer em dizer e confirmar a V Exª que,
tanto em relação ao presente como ao passado, os três candidatos eram considerados dignos.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - Creio que V.Exª não acreditou na assinatura do Sr. Walter
Jobim com respeito àquela nota oficial do Partido Social Democrático, por ocasião da campanha de
19 de janeiro.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não vejo motivo para esta pergunta de V.Exª Isto não
está em debate. Não vejo motivo para duvidar ou acreditar na assinatura aposta em uma nota em
que o Sr. Walter Jobim repudiou o apoio do Partido Comunista à sua candidatura. O nosso apoio
não resultara das conversações mantidas com os três candidatos. Era espontâneo e gratuito.
Espontâneo, porque nós não necessitávamos de chancela do candidato para darmos o nosso apoio a
ele, e gratuito, porque o nosso apoio não traduzia, nem significava um movimento de "toma lá, dá
cá", uma troca, um comércio; não estava subordinado à concessão de secretarias, postos na
Assembléia ou Prefeituras. Desejávamos apoiar gratuitamente o candidato que oferecesse maiores
garantias para que se instalasse e desenvolvesse o clima democrático tão necessário à vida do Rio
Grande do Sul, sem distinção de partidos.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Desejado por todos os partidos.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Não foi, propriamente, para evitar um mal maior
que V. Exas, votaram no Sr. Walter Jobim? Não foi, de fato, para impedir a eleição do Sr. Alberto
Pasqualini? Aliás, muitos e honrados membros do Partido de Representação Popular votaram no Sr.
Walter Jobim, não por terem S. Exª. como o melhor candidato, mas para impedir a vitória do Sr.
Alberto Pasqualini. Não se terá dado o mesmo com V.Exas.?

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Ontem, por ocasião dos debates, o meu querido
companheiro de Bancada, deputado Pinheiro Machado Neto, já deu, por antecipação, a V.Exª, a
resposta, quando afirmava e afirma que nós levávamos em conta as forças que se mobilizavam em
torno de cada candidato para decidir a quem dar o nosso apoio; nós também consideramos a questão
das forças que acompanhavam os Srs. Alberto Pasqualini e Décio Martins Costa. Devo dizer, com
toda a lealdade, que víamos um perigo para a democracia no fortalecimento do Sr. Getúlio Vargas.
O Sr. JOÃO LINO BRAUN - Na opinião de V.Exª
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Na minha opinião e na opinião da história desses últimos
15 anos.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Se a vitória do Partido Trabalhista representasse o
fortalecimento do Sr. Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, V.Exas. teriam toda a razão de impedir
o fortalecimento do malfadado ditador.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - E era o que queria representar essa vitória.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Penso, Sr. Presidente, não haver necessidade dessa
providência e faço um apelo aos nobres colegas para que mantenhamos um espírito de cordialidade,
mesmo quando dissentimos.
O Sr. GERMANO SPERB - Não se esqueça de que o comunismo é a maior ditadura do
mundo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Vou responder a essas incompreensões de V.Exª O maior
inimigo da redemocratização do Brasil foi S. Exª o ilustre senador Getúlio Vargas, mas, no entanto,
quando o Sr. Getúlio Vargas estava enveredando pelo caminho da reconstitucionalização e da
redemocratização do país, nós apoiávamos, não o então presidente da República, mas a sua política.
O Sr. MEM DE SA - Mas, o comunismo o ajudou em 1945.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Absolutamente. O Partido Comunista o apoiou porque
ele estava com uma boa doutrina.
O Sr. MEM DE SA - O Partido Comunista continuou apoiando o Sr. Getúlio Vargas
mesmo na sua tentativa de não realizar, a 2 de Dezembro, as eleições, e apenas para uma pseudo
Constituição, que teria o mesmo desfecho da de 34, a perpetuação dele no poder. V.Exas. se aliaram
nessa tentativa de prolongar o Estado Novo, por mais 20 anos.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Nós estávamos com a boa doutrina, porque não era
possível procurar restabelecer a democracia no Brasil, sem a prévia instalação de uma Constituinte.
(...)
O Sr. EGYDIO MICHAELSEN - Por certo V.Exª não contribuirá para levar para o terreno
pessoal, nesta Assembléia, a discussão dos assuntos políticos. Dirijo a V. Exª: um veemente apelo
para que não continue a atacar a figura do eminente senador Getúlio Vargas, como não atacaremos
a figura do seu líder. Não atacaremos Vossas Exas. de quem somos amigos, mas combateremos de
frente sempre, e em cada oportunidade, o Partido Comunista, e, se Vossas Excelências puderem e
acharem conveniente e se tiverem razão, atacarão o nosso partido, que trabalha pela consolidação da
ordem cristã, no Brasil, que o Partido Comunista quer derrubar. Este é o meu último aparte a V.Exª
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Só lamento que esse seja o seu último aparte. Em
primeiro lugar, nas minhas palavras, não há nenhum ataque pessoal ao Sr. Getúlio Vargas.
O Sr. EGYDIO MICHAELSEN - V.Exª estava dizendo...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O Partido Comunista não visa as pessoas nos seus
ataques. Ele ataca idéias e princípios representados pelas pessoas. Estou atacando a política do Sr.
Getúlio Vargas, ao mesmo tempo que defendendo a nossa imparcialidade, que vai ao ponto de até
defender a sua própria política quando marchava para a democracia.
O Sr. UNIRIO MACHADO - Há duas razões fundamentais que levaram o Sr. Luiz Carlos
Prestes a apoiar o atual governador do Estado, e isso afirmei antes de ter sido dado esse apoio: uma,
de sentido ideológico, outra de sentido de liderança. A primeira, de sentido ideológico, porque não
interessa, absolutamente, ao Partido Comunista, que se desenvolva uma outra doutrina que procura
amparar as classes mais necessitadas, sob princípios cristãos. Outra, de sentido de liderança, porque

não interessa ao Sr. Luiz Carlos Prestes que um outro líder de massas populares lhe roube a
freguesia.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Há várias incompreensões no aparte de V.Exª Em
primeiro lugar, o que o Partido Comunista deseja é a solução de todos os problemas que interessam
às massas. Não faz disso monopólio. E a nossa ação, nesta Casa, é uma prova eloqüente do que
estou afirmando. Nós não queremos que nenhuma de nossas iniciativas ou pelo menos na maioria
delas seja apresentada como cousa própria. Somos os primeiros a andar de mão em mão pedindo a
assinatura dos nobres colegas, de modo que esta acusação do nobre deputado não se justifica em
nenhuma de nossas atividades. O que nós queremos é que as massas populares do Brasil cheguem a
esse padrão de vida preconizado por nós, pelas nossas mãos ou pela mão de outros. Não fazemos
questão de realizá-lo pelas próprias mãos. Nós não somos governo. Se os outros querem ficar com a
glória, que fiquem. Nós não queremos essas glórias; o que queremos é que as massas populares,
nesse momento, atinjam ao nível de vida almejado.
Quanto a esta competição pessoal, eu devo dizer aos nobres colegas que no Partido
Comunista não há valores pessoais absolutos. O Partido Comunista é um todo que se dirige a si
mesmo. Estamos às vésperas da realização do 4º Congresso. O órgão supremo da direção partidária
do Partido Comunista é este Congresso. Este Congresso é composto de delegados de todos os
organismos. Entre nós não há esta preocupação da soberania pessoal. Eu me permito, sem que o
nobre colega veja nisto uma ofensa, eu me permito lembrar que neste ponto, como em vários outros,
nós distamos fundamentalmente dos moldes dos velhos partidos tradicionais no Brasil.
Essa é uma das características que dão ao nosso Partido este caráter de novidade. Pois,
enquanto nosso partido, todo ele, participa democraticamente da Direção, os partidos tradicionais se
formam em torno de pessoas.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente, eu penso que o aparte do meu digno
colega de Bancada esclareceu perfeitamente o assunto, e que respondeu de modo completo ao
aparte do nobre colega, quando tachou o Secretário Geral do nosso partido de Ditador. Ele não
conhece a vida orgânica do Partido Comunista, pois de outra maneira não teria feito afirmação
dessa ordem. O Partido Comunista nem poderia, diante da pluralidade de suas ações, receber ordens
ditatoriais do Secretário Geral.
O Sr. HENRIQUE ARAÚJO - Entretanto, V.Exas. só resolveram apoiar o Sr. Walter Jobim,
como candidato, depois que veio aqui o Sr. Luiz Carlos Prestes.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - A ponto até de terem registrado um candidato.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Isto ainda não prova nada. Uma questão importante,
como a do apoio do partido a um candidato, mesmo pela organização interna do partido, não
poderia ser obra pura e simples da Direção Estadual. A Direção Estadual faria seu relatório, daria
seu parecer, mas esta e outras questões dependem da Comissão Executiva, que, nos intervalos entre
um Congresso e outro, é órgão supremo de Direção.
Mas, Sr. Presidente, penso que posso terminar, e, para concluir, devo dizer que mantenho
todas as palavras e afirmações que fiz na sessão de ontem, e faço aqui um apelo cordial ao Sr.
Alberto Pasqualini...
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - E ao Sr. Walter Jobim, não?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O Dr. Walter Jobim não me deu uma resposta autêntica.
O Dr. Alberto Pasqualini escreveu uma carta cuja procedência está fora de toda a dúvida.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Mesmo sem a firma reconhecida.
O Sr. MEM DE SA - As firmas reconhecidas, em geral, são exigidas para outras
personagens.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu faço este caloroso apelo a V.Exª, porque é preciso, em
questão de tamanha relevância, que o Rio Grande esteja perfeitamente esclarecido.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Dizem que estamos fazendo a história desse momento
único na vida do Rio Grande do Sul, história da qual não tomei a iniciativa.

Desde, porém, que estamos traçando a história deste momento único na vida do Rio
Grande do Sul, é preciso que ela venha expurgada, já não digo dos erros, mas inclusive dos lapsos,
e eu tomo a omissão desta parte importante na carta de S. Exª, o Dr. Alberto Pasqualini, como um
lapso.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - Se a decisão de apoio por parte do Partido Comunista a um
dos candidatos era uma questão de ordem programática, e se os programas já estavam expostos em
praça pública, e através de todos veículos de propaganda, por que motivo V.Exª procurou o Sr.
Alberto Pasqualini, como os outros candidatos?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - É muito fácil responder a V.Exª Esses programas não
tocavam alguns pontos fundamentais; e sobre estes pontos queríamos ouvir os srs. candidatos.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - Dessa forma ficou plenamente claro que o Sr. Walter Jobim
respondeu afirmativamente a todos aqueles quesitos que foram apresentados, igualmente, à
consideração dos Srs. Alberto Pasqualini e Décio Martins Costa.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Devo dizer a V.Exª que me sinto grandemente satisfeito
por ver que havia o propósito de cada um dos candidatos respeitar a vida legal do Partido
Comunista.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - De forma que folgo em fazer esta declaração. A defesa
da Constituição de 18 de Setembro não consumiu privilégio do Sr. Alberto Pasqualini, nem do Dr.
Décio Martins Costa. E lembro isto porque hoje estamos gozando desta situação privilegiada. Nós
estamos na Assembléia, eu estou aqui, com este direito de palavra; isto para mim tem um
significado muito diferente do que para os senhores. Eu venho da ilegalidade e do cárcere. V.Exas.,
de uma forma ou de outra, gozavam ainda de imunidade, podiam externar suas opiniões. Nós
éramos perseguidos, não apenas pelas nossas opiniões. O Sr. Getúlio Vargas, e não é ataque pessoal
a S. Exª, excluiu do Exército oficiais, não pelos atos que estes haviam praticado...
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - ...não pelas expressões que esses oficiais tivessem
manifestado, mas pela suposição de que abrigavam idéias comunistas.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Tardiamente, porém, depois de terem constituído a
vanguarda da polícia, aquela vanguarda que indicava aos rigores da tortura os patriotas. Só
tardiamente, e por motivos que já foram plenamente justificados nesta Casa, pelo libertador, Sr.
Mem de Sá, é que a Ação Integralista Brasileira rompeu com a ditadura policial daqueles tempos, e
seus membros foram também submetidos a torturas.
Entretanto, eu mesmo, meus nobres colegas, tive o privilégio, pouco invejável, a honra de
inaugurar a Lei de Segurança Nacional. O primeiro processo baseado na lei de segurança nacional
foi sobre a minha pessoa. Nesse momento, a Ação Integralista Brasileira estava de mãos dadas, não
só com o Governo, mas com a Polícia, e o crescimento do Estado Novo, no Brasil, ainda foi obra da
Ação Integralista Brasileira.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Isto é verdade.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - ... que forjou aquele documento nauseabundo, o "plano
Cohen".
O Sr. LEONEL BRIZOLA - V.Exª referiu que o Partido Comunista vem da ilegalidade.
Devemos observar que, com o crescimento do Partido de V.Exª, iremos nós para a ilegalidade.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - E eu não duvido, e por isso acredito que todo aquele que
não fizer profissão de fé democrática, de defesa intransigente da Constituição, dos demais partidos,
está cavando a sua própria ruína, e o governo, ainda por fim, será também enterrado.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Mas não foi precisamente o que afirmou o colega.
Ele disse que, da vitória do partido de V.Exª resultaria a ilegalidade dos nossos.
O Sr. JOÃO LINO BRAUN - Como aconteceu na Rússia, onde há um só partido.

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não tinha ouvido bem o aparte do nobre colega, Sr.
Leonel Brizola. Entenda que ele condicionava o desaparecimento dos demais partidos ao
fechamento do Partido Comunista. Isto se dará.
Entretanto, o que se passa ia França e Iugoslávia, onde os respectivos Partidos Comunistas
são dominantes, vem provar o contrário do que teme o nobre deputado Sr. Leonel Brizola.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Na França ele é dominante?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas, pelo menos, o Partido Comunista é governo e
majoritário.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - Apelo a V.Exª no sentido de que responda à minha pergunta
com mais precisão.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Então, vou, formular outra pergunta a V.Exª: Em que é
que se funda para afirmar que o Partido Comunista levará os demais à ilegalidade?
O Sr. LEONEL BRIZOLA - Porque o comunismo é um regime unipartidário. O único
lugar em que isso acontece é na Rússia, e isso porque lá não existem outros partidos, segundo diz a
imprensa.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Segundo diz a imprensa... V.Exª começa por negar o
regime socialista da Iugoslávia, onde existem todos os partidos, e um Partido Comunista que forma
uma parcela no bloco da enorme frente popular iugoslava.
O Sr. HENRIQUE ARAUJO - Existem, graças à pressão de outros países.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Felizmente a Iugoslávia se libertou dessa pressão
imperialista.
Quem salvou da sanha nazista todos os países, inclusive o nosso, foram os povos na sua
luta da libertação, entre os quais figurou, em primeira linha, o povo da União Soviética.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - E que não titubeou em aliar-se aos nazistas para esmagar a
Polônia; em 1940.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O pacto infame, que conduziu à guerra, foi o pacto
assinado pela Inglaterra e outros países da Europa, foi o pacto de Munich.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O tratado de não agressão foi que permitiu o
esmagamento do nazismo, na Alemanha. Com o tratado de não agressão, a União Soviética ganhou
12 meses em preparo bélico. Bem sabia que o inimigo maior era o nazismo, que estava em suas
ilhargas. Isto ela sabia, inclusive dado o fracasso das negociações com a Inglaterra e a França,
porque esses dois países...
O Sr. MEM DE SÁ - Não concordaram com as reivindicações mínimas que a Rússia
pleiteava para defender a democracia, inclusive a democracia na Inglaterra e na Rússia, que era o
domínio dos Estados Bálticos. Sem esse domínio dos Estados Bálticos, a Rússia não teria forças
militares em condições para se opor ao expansionismo nazista.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não apoiado, absolutamente.
O Sr. ASSUNÇÃO VIANA - Dizem que o Partido Comunista não tem ligações com a
Rússia. Por que então esse interesse de V.Exª em defender a Rússia?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Por que essa posição, a sua posição, era a posição justa.
Se nós hoje estamos gozando de um clima democrático é graças a essa guerra de libertação dos
povos, na qual a Rússia envidou todos os seus esforços para esmagar o nazismo.
O Sr. ASSUNÇÃO VIANA - Desejo mais um esclarecimento de V.Exª Na Rússia, há
eleições? Responda.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Há eleições, o voto é secreto, universal e direto.
O Sr. ASSUNÇÃO VIANA - As eleições na Rússia oferecem essa coincidência
interessante, dos eleitos sempre o serem por unanimidade de votos.

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª encontrará isso em documento insuspeito, no livro
"Missão em Moscou", de Davies. Encontrará mais uma coisa quem tudo fez para que se reformasse
a Constituição russa de 1937...
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - de 1936.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - ... de 1936, para se introduzir o voto secreto, direto e
universal, foi o secretário geral do Partido Comunista Soviético, Stalin.
(...)
O Sr. ASSUNÇÃO VIANA - É incompreensível mesmo. Na Rússia não existe
democracia, existe, sim, ditadura do proletariado.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O povo intervém no governo. Muito antes de nós
estarmos elegendo os nossos representantes o povo russo intervinha na constituição de seu
Parlamento e de seu Governo, democraticamente.
O Sr. MEM DE SÁ - Perdão, democracia e partido único são idéias que não se coadunam.
Isso é fascismo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas a vida política, na Rússia, não se traduz apenas na
vida do Partido Comunista. Todas as organizações vivem uma vida política.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Há um artigo, na Constituição russa de 1936, que
diz que os organismos de tipo cooperativo e outros semelhantes devem ser dirigidos por membros
do Partido. Isso está lá escrito.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Essas corporações, organizações profissionais e
culturais, têm vida política. Por ocasião das eleições, se mobilizam e devo dizer aos nobres
colegas...
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Sob o controle ferrenho do Partido Comunista.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Absolutamente, o Partido Comunista só pode controlar
quando ele mostra capacidade prática de controlar.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - É a Constituição que diz o que afirmei.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não é possível controlar um povo por uma minoria, um
povo que vive uma vida política intensa, em que as organizações, mesmo as não partidárias, são
políticas. Este povo não toleraria um controle tão efetivo como parece resultar da intervenção dos
nobres colegas.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - É possibilíssimo.
O Sr. MEM DE SÁ - Perdão, Excelência. Os nazistas diziam a mesma coisa a respeito da
situação interna da Alemanha.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Absolutamente. A Alemanha nazista era uma
organização policial. Não se dava direito a nenhuma organização de discordar da palavra do chefe
nacional supremo. Era uma ditadura. Na Rússia, cada organização tem a sua vida própria, voz e
voto nas deliberações públicas.
O Sr. MEM DE SÁ- Exatamente como na Alemanha.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Esta é a realidade. Os inimigos da Rússia, sobre tudo o
nazismo, contavam com o esfacelamento da democracia soviética por ocasião da guerra, e a melhor
prova de vida dessa democracia é que pode sustentar uma guerra daquela natureza e contra um
inimigo tão poderoso.
O Sr. MEM DE SÁ - Dessa democracia, não. Desse imperialismo, dessa ditadura.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Imperialismo implica um fator, um elemento econômico
de base capitalista, que não existe na Rússia.
O Sr. MEM DE SÁ - É o mais perigoso imperialismo do mundo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Essa é uma expressão imprópria, aplicar-se o termo
imperialista a um país que não tem capital, que não reconhece direito ao capital.
O Sr. MEM DE SÁ - Imperialismo e bem caracterizado.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Absolutamente, não é imperialismo. Peço a V. Exª que
use outro nome: não é possível haver imperialismo numa sociedade...

O Sr. MEM DE SÁ - Pois eu proponho um negócio a V Exª. Eu me comprometo a não
mais falar em imperialismo russo e V.Exª vai me compensar, não mais se referindo à democracia em
relação à Rússia.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Democracia é o governo do povo, e quem faz o governo,
na Rússia, é o povo e V.Exª não pode negar. Todo ele se mobiliza nas eleições, e é muito comum
terem assento no Soviete, inclusive no Soviete Supremo, membros que não são do Partido
Comunista.
O Sr. ASSUNÇÃO VIANA - Então, todos os governos são democráticos.
O Sr. MEM DE SÁ - Qual é a percentagem da população russa que pertence ao Partido
Comunista?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - É pequeno o Partido Comunista, na Rússia.
O Sr. MEM DE SÁ - E é o único; imaginem se ele não o fosse.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O que determina a formação de partidos são as
contradições de classe e, portanto, não pode haver tais contradições, do que decorre que não há
ambiente para a formação de outros partidos.
O Sr. MEM DE SÁ - Então deve abranger todas as classes.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Mas o colega vai reconhecer que os homens se
organizam em partidos não apenas por um critério biológico. Há muitos outros elementos e fatores
ideológicos que fazem os homens se reunirem em partidos.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Os soviets são constituídos também por pessoas que não
pertencem a nenhum partido, por elementos sem partido, eleitos por organizações...
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - E se um grupo de indivíduos reconhecesse
vantagens no regime capitalista e quisesse organizar-se, com a finalidade de defender esse regime,
seria isso permitido na Rússia?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Respondo da seguinte maneira. A Rússia teve, até há
pouco, na realidade, dois partidos, um dos quais era o Trotskismo, que era um partido de luta e era
tolerado.
O Sr. ASSUNÇÃO VIANA - Todos os trotskistas foram liquidados.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas quando se fizeram agentes do estrangeiro, foram
colocados fora da lei. Se V.Exª não conhece esses pormenores, tomo a liberdade de recomendar a
leitura do livro insuspeito denominado "Missão em Moscou", no qual se encontra um relatório
detalhado a respeito, mostrando que eles confessaram as suas ligações com o estrangeiro...
O Sr. RODRIGO MAGALHÃES - E o general Trotski, também?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Todos os liquidados eram réus confessos de alta traição.
Tais pontos não mais constituem dúvida. O livro foi logo muito difundido e ficou provado que os
trotskistas não formavam um partido, no sentido digno da palavra. Eram agentes de inimigos
estrangeiros, que queriam dar a Ucrânia à Alemanha, parte da Sibéria ao Japão. Eles confessaram
tudo.
O Sr. MEM DE SÁ - Confissões que Davies não podia compreender.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eram todos agentes da Alemanha.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Ele se espantou muito.
O Sr. MEM DE SÁ - Todos os réus confessaram tudo o que a acusação queria, no
momento em que a acusação o queria, pela forma que a acusação o queria, o que é verdadeiramente
espantoso.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Realmente. Espantou essa solicitude verificada na
prestação de depoimentos. Mas Davies não duvidou da veracidade deles.
O Sr. MEM DE SA - Davies disse que não tem como explicar.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não duvidou! E em cartas reservadas, dirigidas ao então
presidente dos Estados Unidos, o inolvidável presidente Roosevelt, Davies declarava que estava
certo da culpabilidade daqueles homens.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Era a quinta coluna russa.

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sim, era a quinta coluna russa. O trotskismo foi
eliminado quando se ligou aos inimigos da União Soviética, os quais, pelo desenrolar da história,
vieram a se caracterizar como os inimigos de todo o gênero humano.
O Sr. MEM DE SA - Estou de acordo com V.Exª
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Os trotskistas tinham se aliado àquele governo que
queria o domínio absoluto do mundo, de sorte que, com a liquidação desses traidores, se beneficiou,
não apenas a Rússia, mas toda a humanidade.
O Sr. MEM DE SA - A denominação de trotskistas àqueles elementos foi dada pelo
oficialismo russo, mas nada ficou provado no sentido de que eram trotskistas O Partido Trotskista,
com seu chefe, tinha sido eliminado talvez há uns 16 anos antes, quando Trotski foi banido da
Rússia.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Ele e os demais foram banidos em conseqüência do
primeiro processo contra o primeiro traidor.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - O processo foi muito posterior à expulsão de
Trotski.
(...)
O Sr. UNÍRIO MACHADO - Desejava retomar um aparte do nobre deputado Brito Velho,
que, considero, não foi respondido, quando ele perguntou se, num regime comunista, era permitida
a propagação de idéias capitalistas. Existe uma luta do comunismo contra o capitalismo. O
comunismo pretende, numa organização capitalista, combatê-la e transformá-la e, no entanto, não
dá o mesmo direito à organização capitalista, uma vez que se torna governo, não permitindo a
propagação das idéias nocivas ao interesse geral, mas sob o ponto de vista do comunismo. Penso,
por outro lado, que os capitalistas poderiam responder da mesma forma e, no entanto, num regime
capitalista, se permite a difusão das idéias comunistas, sem que no regime comunista se verifique a
propaganda das idéias capitalistas. Essa contradição é que eu peço ao nobre colega para explicar.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não há contradição nenhuma. Na Rússia soviética, não
há essa classe capitalista.
O Sr. MEM DE SA - Há uma classe burocrática, que substitui, com vantagens, a classe
capitalista.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Em que substitui?
O Sr. MEM DE SÁ - No domínio da exploração da massa.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª reconhece que a classe capitalista exerce um
domínio e explora o homem?
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Ah! e de maneira horrível! Eis as duas coisas
infames que conheço: a ditadura burocrática, moscovita e a ditadura capitalista. São as duas coisas
que precisamos combater.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Na Rússia, não há essa ditadura burocrática; há uma
burocracia, como em todo o pais organizado, para o trabalho do Estado.
O Sr. FERNANDO FERRARI - Conheci a V.Exª como grande médico, mas não esperava
que fosse um tão brilhante advogado da Rússia.
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Aliás o aparte de V.Exª é muito sincero e coerente.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito agradecido a V.Exª
O Sr. LEONEL BRIZOLA - V.Exª estava falando, há pouco, em trotskismo e trotskistas. É
interessante observar que o Partido Comunista qualifica até um jovem de 19 anos, estudante, como
elemento trotskista. Cito um exemplo de um jovem, colega meu, que, se necessário, citarei o nome,
e que foi expulso do Partido Comunista, tachado de trotskista.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não tenho conhecimento disso. E, felizmente, não há
trotskistas, no Rio não há trotskistas no Rio.
O Sr. FERNANDO FERRARI - Mas, no Brasil, não há?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Há, em São Paulo, por exemplo, um grupo de
intelectuais...
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - De "snobs".

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - e "snobs", que não tem nenhuma significação.
Bem, sr. Presidente, a hora já vai adiantada e...
O Sr. UNÍRIO MACHADO - Permito-me lembrar a V.Exª que a pergunta feita há pouco
pelo nobre colega Brito Velho ainda não foi respondida. (...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O que não é permitido não é o desenvolvimento da
ideologia, mas sim do capitalismo. Onde não há capitalismo, não há necessidade de defendê-lo.
O Sr. MEM DE SÁ - Peço licença a V.Exª para que me explique uma coisa muito mais
inocente. Por que a Rússia não deixa aquelas pobres senhoras que se casaram com soldados ingleses
e norte americanos sair de dentro do paraíso? São esposas, na sua maioria, de soldados, aviadores,
em geral, americanos e ingleses, todos estrangeiros, que têm estado na Rússia.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não sei a que V.Exª se refere.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não há mistério nenhum. (...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Vou terminar, sr. Presidente. Retomando o ponto
principal do assunto, que me trouxe a esta tribuna, desejo que venham todos os esclarecimentos
sobre o momento político que atravessamos, inclusive para que a posição dos representantes do
povo, nesta Assembléia, inclusive a minha modesta posição, não seja considerada levianamente.
Quando fiz uma afirmativa com todo o calor, afirmativa de que não tive a iniciativa, que
decorreu da situação provocada, neste plenário, pelo discurso do meu nobre e ilustre colega e
amigo, o deputado José Diogo Brochado da Rocha, me cingi estritamente à verdade. É preciso que
o povo, que está com os olhos voltados para esta Assembléia, se acostume a ver nas nossas atitudes
individuais uma afirmação da lealdade com que nós aqui exercemos o nosso mandato. É preciso que
não paire nenhuma dúvida sobre as nossas posições.
Eu admito que, tendo de corrido tanto tempo, entre o momento presente e a data em que
mantive conversações com o sr. Alberto Pasqualini, questões de detalhes tenham passado
desaparecidas nas nossas memórias. Mas, o que há de fundamental, o que é necessário que seja
reafirmado, para conhecimento do Rio Grande do Sul, é a posição de ambos os lados. Eu fiz uma
declaração que esperava não pudesse merecer qualquer contestação. Não achava mesmo que o seu
conteúdo fosse um desprimor para o sr. Alberto Pasqualini. Era muito natural que o candidato pelo
Partido Trabalhista ponderasse sobre o apoio de outras forças políticas, sobre a utilidade ou prejuízo
à sua candidatura que ele pudesse trazer. Não vi nisso uma atitude desprimorosa. Mas, é necessário
que tenhamos a coragem de assumir inteira responsabilidade, pelos atos e pelas palavras, que
executamos, ou proferimos.
Sr. Presidente. Era isso o que tinha a dizer.

Sessão de 7 de abril de 1947

(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Quando hoje nos achamos em plenos trabalhos,
compareceu, neste recinto, o deputado federal da Bancada comunista, Sr. Abílio Fernandes que
segue amanhã para o Rio de Janeiro, a fim de tomar parte nos trabalhos do atual período legislativo.
Ele esteve presente à instalação solene desta Assembléia e, por meu intermédio, apresenta suas
despedidas à Assembléia Legislativa e oferece seus préstimos à mesma e ao povo do Rio Grande do
Sul.
Sr. Presidente. Quero aproveitar a oportunidade para justificar a Indicação que tive a honra
de apresentar, nesta Casa, sobre a criação de uma Comissão multipartidária, que entre em contato
com a empresa Cervejaria Continental e os operários em greve, no sentido de promover uma
solução conciliadora para esse caso.
Sr. Presidente. Essa medida foi tentada, em primeiro lugar, pelas justas reivindicações dos
operários daquele estabelecimento. A imprensa diária, hoje, publicou essas reivindicações. "E o
pagamento dos dias em que estiveram parados por motivo da greve; suspensão da penalidade
injustamente imposta ao nosso companheiro Luiz Alencastro, sem prejuízo dos dias em que esteve
inativo, por motivo dessa suspensão; o compromisso da firma, de não mover nenhuma perseguição
aos operários e o aumento de 20 por cento sobre os vencimentos, ficando relegado para posterior
discussão a questão relativa ao pagamento dos domingos, dias santos e feriados."
Esse não era o plano inicial das reivindicações dos trabalhadores, em greve. Deflagrada a
greve, várias foram as intervenções no sentido de achar uma solução harmoniosa. S. Exª o digno
interventor federal, sr. Cilon Rosa, procurou pessoalmente os empregados e não conseguiu
resultados práticos sua mediação. Essa mediação foi tentada pela Bancada comunista, que nem
sequer foi recebida pelos empregadores. Dois dignos advogados desse foro, drs. Julio Teixeira e
Nery Pereira da Silva, viram também improfícuas as suas tentativas, como os deputados comunistas
não mereceram a consideração de ser recebidos pelos patrões. Estava claro que os motivos da nossa
mediação eram os de procurar uma solução harmoniosa para esse conflito, que já está prejudicando
realmente a nossa população. Não se trata apenas de fornecimento de bebidas à capital. A empresa
Cervejaria Continental fabrica também o gelo e há casas que não podem dispor de refrigeradores
elétricos. Eu mesmo, como médico, e apelo aos colegas de profissão aqui presentes, já tenho
encontrado dificuldade na minha clinica, devido à suspensão dos trabalhos da empresa Cervejaria
Continental. A massa trabalhadora faz reivindicações, num momento de grandes dificuldades
materiais, para todo o nosso povo, e tem cedido progressivamente aos seus reclamos. Eu penso que
é este o momento em que a Assembléia, com toda a sua autoridade, possa interpor uma merar os
trabalhadores e suas famílias e a população em geral da situação em que se encontram. E eu creio
que é tanto mais oportuno, quanto às reivindicações já deram lugar a um plano perfeitamente
aceitável, e que é este que acabo de ler. Eram essas Sr. Presidente, as considerações que tinha a
fazer, justificando a nossa Indicação.
(...)
O Sr. FERNANDO FERRARI - Sr. Presidente, srs. constituintes. - A respeito do discurso
do nobre colega Dyonélio Machado, tenho a declarar à Casa que é pensamento fixo, firmado pelo
Partido Trabalhista, que os valores do capital jamais preponderem sobre os valores do trabalho
(palmas). Compreendemos, perfeitamente, que ambos devem formar uma simbiose empolgante, que

dá razão de ser aos princípios em prol do progresso da produção que todos almejamos. Eles,
separados, nada construirão, porque nada serão.
Estamos, a nosso ver, diante de um caso, que reputamos sem dúvida, grave: é um conflito
generalizado, talvez, como tantos outros ultimamente, desencadeados em torno de certas
reivindicações sociais dos trabalhadores brasileiros.
Estamos, ao nosso ver, diante de um caso, que reputamos, sem dúvida grave; porque nesta
greve estão incluídos não somente representantes de uma classe, mas sim o prestígio inteiro de toda
uma classe.
Nesta greve, encontram-se operários que, sem dúvida alguma, a princípio, desejavam
algumas reivindicações, que a sua fogosidade inicial fez com que fossem geradas, mas que logo
depois, refletindo melhor, compreenderam que algumas destas reivindicações deveriam ser retiradas
como, por exemplo, o princípio da auto-aplicação do artigo 157 da Constituição Brasileira e, ao
mesmo tempo, o princípio reivindicador da demissão de um funcionário, que compreenderam ser da
alçada de seus chefes. Isto, sem dúvida, demonstra que os operários da Brahma estão interessados
em encontrar uma solução pacífica para este conflito que se desencadeou.
Hoje, como muito bem o disse o nobre deputado Dyonélio Machado, a imprensa aparece
com reivindicações que parecem mínimas, mas que, aqui, de nós, merecem um comentário. Sem
dúvida, o item segundo, que fala na suspensão da penalidade imposta ao operário Luiz Alencastro,
aborda um assunto que é do foro intimo da empresa empregadora e da administração particular
respectiva.
Aproveito o ensejo para trazer ao conhecimento da Casa que perante a Justiça do Trabalho
já foi levantada essa proposição e, por isso, penso e tenho plena certeza de que os meus nobres
colegas concordarão comigo que seria contrário ao princípio da harmonia dos poderes a nossa
ingerência nas atividades do Poder Judiciário, para tratar do assunto.
Com este pensamento e sem querer privar o operário do direito de defesa, vamos
apresentar um substitutivo à Mesa a esse item segundo, tendo desde já a certeza que os operários
concordarão em reexaminar a situação, encarando-a pelo mesmo prisma que nós, por ser este mais
lógico e mais próximo da justiça.
Merece também uma referência o item quarto. Neste item, pleiteiam os operários para
voltar ao trabalho, um aumento de 20 % nos salários. Também aqui, Sr. Presidente e Srs.
Constituintes, estamos diante de uma questão de foro íntimo da administração da Companhia
Brahma, muito embora, disso não temos a menor dúvida, constitua um princípio de reivindicação da
classe operária.
Por isso, senhores constituintes, propugnadores que fomos do princípio dos dissídios
coletivos e defensores da legislação social criada pelo inclito dr. Getúlio Vargas (aplausos da
galeria), por isso, como dizíamos, entendemos que poderá ser encontrada uma solução pacífica para
este ponto da seguinte maneira: - é verdade que os trabalhadores da Brahma não têm ainda o seu
Sindicato que já deveriam ter, mas que ainda não o têm por razões que achamos inconveniente
mencionar, nesta Casa; nestas condições, proporíamos, como substitutivo a este item quarto, outro
que consideramos mais consentâneo com a Justiça do Trabalho, segundo o qual os partidos unissem
os seus esforços no sentido de ser criado, com a maior brevidade possível, o Sindicato dos
Empregados de Fábricas e Engarrafamento de Bebidas de Porto Alegre e, então, os associados da
nova Entidade promoveriam, posteriormente, o andamento do competente dissídio coletivo perante
a Justiça do Trabalho, por intermédio do qual pleitearam ante este órgão do Judiciário o aumento de
salário pretendido.
Dito isso, a respeito dos itens segundo e quarto, passo a ler a íntegra da proposição a ser
apresentada pela Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, que, temos a certeza, contará com o
apoio de todos os srs. representantes, por isso, que visa restabelecer o ambiente de paz entre o
Capital e o Trabalho, no momento perturbado. Como já disse, logo depois de ler a nossa proposição
encaminhá-la-ei à digna Mesa, para que tome as deliberações que a sua magnitude determinar.
Era o que eu tinha a dizer.

Sessão de 17 de abril de 1947
(Sobre o Plano Geral Rodoviário do Estado e a produção de banha)

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Peço a palavra, Sr, Presidente, para uma explicação
pessoal.
O Sr. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre deputado.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Acabo de receber um telegrama, que versa assunto
debatido, nesta Casa, e, por isso, me apresso a lê-lo:
"Em aditamento meu fonograma anterior comunico que segundo telegrama recebido aqui
Ministro Viação determinou prioridade vagões carregamento banha Rio São Paulo abraços Fernando Silveira,".
Sr. Presidente: Eu não entro nos detalhes do assunto. Não sei até que ponto será vantajosa
para o consumidor do Rio Grande a evasão dessa banha para os mercados de São Paulo e Rio de
Janeiro.
Sr. BROCHADO DA ROCHA - Por um aparte, aqui pronunciado, caro colega, sabemos
que os Frigoríficos de Erechim estão abarrotados de banha. De sorte que, embora sejam enviadas
grandes quantidades para Rio e São Paulo, sempre sobrará o necessário para o nosso consumo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas, o que não resta dúvida é que esse centro produtor
precisava ser descongestionado. O estoque de banha era elevado, 2.500 caixas, se não me engano.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Num só Frigorífico
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Num só Frigorífico. De modo que, embora não tendo
sido matéria de cogitação, nesta Casa, em forma de Indicação, ou sugestão, mas tendo sido trazido
ao nosso conhecimento que havia este caso numa das nossas comunas de produção de alimentos, e
havendo a Assembléia indiretamente abordado a questão, quando tratou do caso dos fretes
preferenciais, penso que todos nós podemos nos regozijar pela solução dada pelo honrado Ministro
da Viação; e acredito mesmo que é isto mais um ponto positivo a trazer, para o crédito desta
Assembléia, porque estou plenamente convencido de que é a circunstância de nos acharmos aqui
constituídos em porta-voz dos justos reclamantes de todo o Estado que permitiu a solução imediata
desse assunto, e há de permitir, para outros assuntos, tão importantes, como este, uma solução
adequada.
De modo que tomei a liberdade de prender a atenção da Casa, para me congratular pelo
que considero mais uma vitória da Assembléia Legislativa, no seu propósito de defender a produção
e os demais problemas que interessam profundamente a vida do Rio Grande.
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(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente, meus dignos colegas. Possivelmente a
esta hora, na Capital da República, estará em pleno funcionamento o Superior Tribunal Eleitoral,
para prosseguir os trabalhos de julgamento do processo pedindo o cancelamento do registro do
Partido Comunista do Brasil.
Sr. Presidente, como representante, nesta Casa, do Partido Comunista do Brasil, tenho o
dever de me dirigir aos meus pares, exatamente neste momento.
Toda a vez que a Democracia, no Brasil, ensaia um passo decisivo para a sua vida, vem à
baila o fechamento do Partido Comunista do Brasil. Foi assim nas vésperas das eleições de 19 de
Janeiro. E continua sendo assim, agora que o povo, pelos seus partidos reunidos nas Assembléias
Legislativas de todo o Brasil, marcha para um passo mais decisivo do que o próprio pleito de 19 de
janeiro, a constitucionalização das unidades federativas do Brasil. É neste momento que volta a
ameaça do perigo de ferir fundo e diretamente a Constituição e as instituições democráticas do
Brasil.
O espetáculo desta Assembléia, que já trouxe para seu crédito a admiração, a simpatia de
toda a população do Rio Grande do Sul, pelo acertado de suas resoluções e dos seus trabalhos, este
espetáculo, nesta hora, se reproduz em todas as unidades federativas do Brasil.
Os partidos políticos estão no momento da sua maior produtividade, no momento do seu
maior rendimento, que é a tarefa política por excelência dos Estados: a decretação das suas
Constituições. E neste momento, precisamente, que os reacionários e fascistas que infelicitam o
nosso país, erguem a sua cabeça, e, procurando atingir o Partido Comunista do Brasil, na realidade
mostram os dentes contra todos os partidos, contra a Democracia Brasileira.
O monstro não se saciará apenas com esta vítima; veremos em todo o território brasileiro a
sanha de tropelias contra a Democracia e a Constituição.
Retirar o Partido Comunista do cenário democrático brasileiro é atingir diretamente um
vasto setor da opinião pública. Mas a reação e o fascismo não se satisfarão apenas com esta vitória,
e eles só se encontrarão perfeitamente à vontade no regime que tanto sonham, o regime da ditadura
pessoal, para poder, não apenas, reduzir ao silêncio e ao mutismo todos os partidos, como atingir
profundamente a organização representativa do Brasil, até o fechamento desta Assembléia, das
demais Assembléias Legislativas dos Estados e do Parlamento Nacional.
O Partido Comunista do Brasil enfrenta este momento com otimismo, porque, felizmente
para nós, felizmente para o Brasil, a decisão suprema neste magno assunto não estará dependendo
dos grupos reacionários e fascistas; já foi colocada sob a égide da Justiça Eleitoral, e as primeiras
manifestações desta Justiça, consubstanciadas no voto do professor Sá Filho, deixam ver
perfeitamente a maneira por que há de se encaminhar o julgamento definitivo deste importante caso.
Entretanto, nunca é demais acentuar a uma Casa que se tem vida, é porque é a expressão de
partidos políticos, que esta ameaça que paira sobre nós é uma ameaça que se espalha sobre as
cabeças de todos os grupos partidários do Rio Grande do Sul e de todas as Unidades do Brasil
inteiro.

Sr. Presidente, eu cumpro um agradável dever de incorporar nesta minha breve oração
alguns dos considerandos em que se baseou o voto do prof. Sá Filho, relativo ao processo sobre o
cancelamento do registro do Partido Comunista do Brasil.
"Considerando que, frente às diversas concepções democráticas, não se pôde afirmar que o
comunismo doutrinário lhes seja hostil, desde que deve enquadrar-se entre aquelas;
"Considerando que não ficou provado no processo haja incidido o Partido Comunista do
Brasil nos casos previstos no art. 126 do decreto-lei 9.250;
"Considerando não ter ficado tampouco provado no processo que o Partido Comunista do
Brasil, no seu programa de ação, seja contrário ao regime democrático baseado na pluralidade
partidária e nos direitos do homem (artigo 141, §13º da Constituição Federal), pelo que há que
respeitar o seu registro "juris tantum", voto no sentido de serem consideradas improcedentes as
denúncias e acusações contra o Partido Comunista do Brasil, porque as provas colhidas não o
tornam passível de sanção legal".
O Partido Comunista do Brasil espera que esta opinião, insuspeita e imparcial, do digno
relator desse processo, no Superior Tribunal Eleitoral, seja encampada pelos seus pares e ao mesmo
tempo receba a sanção de todos os responsáveis pela vida política do Brasil. Aliás, é o que já
estamos vendo: as manifestações de todos os partidos do Brasil são contrárias à decapitação que se
pretende consumar. Defendendo o Partido Comunista do Brasil, contra a investida dos setores
reacionários, nós estamos na realidade opondo um dique a todas as forças maléficas dentro de nossa
terra, e não é demais, Sr. Presidente, relembrar que essas forças têm origem no estrangeiro. Esta
campanha contra o Partido Comunista, visando não apenas o Partido Comunista, mas visando todos
os partidos, visando a democracia no Brasil, é uma campanha inspirada por aqueles cujos interesses
os levam a querer exercer o domínio econômico e político da nossa terra, e está perfeitamente
ligada ao plano de expansão imperialista, na América do Sul.
O Sr. AQUILES MINCARONE - V.Exª dá licença para um aparte?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Pois não.
O Sr. AQUILES MINCARONE - Devo dizer que, em geral, há no povo do Rio Grande do
Brasil a convicção de que o Partido Comunista está sendo influenciado pela Rússia. Daí a
preocupação de muitos brasileiros, no sentido de que esse Partido deva ser fechado. Devo declarar,
entretanto, que eu, pessoalmente, sou de opinião contrária: acho que o Partido Comunista não deve
ser fechado.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Agradeço o voto de V.Exª Devo considera-lo desta
maneira, como representante de um partido com assento nesta Casa, preservando a vida de todos os
partidos, pelo amparo que dá à legitimidade, à vida desses partidos. Mas, Sr. Presidente, o Partido
Comunista Brasileiro...
O Sr. ANTONIO PINHEIRO MACHADO NETO - V.Exª dá licença para um aparte?
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Pois não.
O Sr. ANTONIO PINHEIRO MACHADO NETO - Há pouco, V.Exª referiu que alguns
lideres de outros partidos e inúmeros homens públicos de nossa terra têm se manifestado contrários
ao cancelamento do registro do Partido Comunista: desejo, nesse sentido, comunicar ao nobre
colega que acabo de receber um telegrama, concebido nos seguintes termos:
"Assembléia Constituinte Goiana passou seguinte telegrama, Congresso Nacional:
Assembléia Goiás unanimemente manifestou-se contrária cancelamento registro Partido Comunista
Brasil por considerar essa medida como uma ameaça sobrevivência democracia nossa Pátria.
Saudações. Assinado - Taciano Gomes de Melo, presidente.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito obrigado por esta colaboração, por esta
contribuição inestimável, que V.Exª presta para a tese que estou defendendo e que, para felicidade de
todos nós, e a tese vitoriosa, neste momento, no Brasil inteiro. Todas as forças com
responsabilidade política estão perfeitamente esclarecidas sobre esta manobra, que não visa
exclusivamente o Partido Comunista do Brasil. Esta manobra tem como finalidade trazer nossa
Pátria a uma sujeição indigna, a uma sujeição à exploração estrangeira, do imperialismo, daquele
que saiu mais fortalecido depois da última guerra: o imperialismo ianque.

Nós estamos acompanhando o desenvolvimento desse processo. Fere-se em primeiro lugar
o Partido Comunista Brasileiro, eterna vítima de toda reação, mas, atrás do Partido Comunista,
virão todos os outros Partidos.
Aliás, Sr. Presidente, V.Exª e muitos dos meus dignos pares são testemunhas pessoais da
campanha de difamação e desmoralização dos partidos políticos, das Assembléias e do Congresso,
que se fez em tempos passados.
Havia uma preocupação constante de atingir as agremiações partidárias. Nós sabemos a
que isto conduziu. Conduziu à desmoralização, na opinião pública menos esclarecida, das
atividades dos partidos, das atividades das Assembléias Legislativas e do Congresso Nacional, e
isto tornou possível, inclusive a extinção de todos os partidos do Brasil e o advento da ditadura. A
correlação de forças, dentro e fora do Brasil, não é mais de molde a permitir, nesta altura da
História, que se cometa um crime desta natureza.
Com atos como este, da denúncia contra o Partido Comunista e do pedido de cancelamento
do seu registro, estamos vendo que as forças reacionárias não ensarilharam suas armas e tudo farão
para deter a democracia do Brasil na sua marcha ascendente para o futuro.
Era o que tinha a dizer

Sessão de 22 de abril de 1947
(Sobre economia, intervenção do Estado e preços)

(...)
O Sr. ANTONIO MARIA - Assim, também, de minha parte, o entendo, e tenho certeza
que o nobre colega deputado, Dionélio Machado não se oporá a que continuemos debatendo,
publicamente, com coragem e clareza o assunto.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu não tenho nenhuma declaração a fazer secretamente.
Eu creio, pelo que nós já debatemos, que talvez V.Exª se sentisse um pouco inibido de contar
algumas verdades e que esclarecessem perfeitamente a Casa. Desde que V.Exª não se sinta inibido,
opto por um amplo debate público da questão.
(...)
O Sr. ANTONIO MARIA - Esta quota de sacrifício tem servido como já acabei de dizer, a
um novo tipo de negócio. E o negócio das "ordens". E o tipo do negócio de bolsa. O negócio "a
termo". Compra-se o papelucho...
O Sr. LEONEL BRIZOLA - Como acontece no negócio de madeiras; o comércio das
guias.
O Sr. MEM DE SÁ - Exatamente.
O Sr. ANTONIO MARIA - Pois aqui se dá o comércio das ordens da CEAP.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - É como se dava com o comércio do charque, na
fronteira, que foi um grande escândalo e desonra para nós. Apareceram, na bolsa de Montevidéu,
guias de embarque das charqueadas da fronteira, quando ainda não se proibia o comércio e o
trânsito do charque estrangeiro. Essas guias eram compradas na bolsa de Montevidéu pelos
exportadores que as conseguiam e se valiam desses títulos para exportar para o norte do Brasil, o
charque uruguaio, como sendo rio-grandense. Havia um comércio de guias falsas de embarques,
não só na Barra do Quaraí como em outros saladeiros da fronteira e foi a tal ponto o fato que
mereceu uma crítica mordaz de um funcionário da Fazenda Federal, que viu essas guias cotadas na
bolsa de Montevidéu como documentos comerciais normais, quando eram guias ilegais de que se
utilizava o comércio uruguaio. Estamos, possivelmente, assistindo a repetição desses fatos
desairosos.
O Sr. MEM DE SÁ - Os exemplos se poderão multiplicar ao infinito. Sempre que o Estado
intervém em matéria delicada como essa, sem estar preparado para isso, o resultado é sempre esse: a
imoralidade campeando de todas as formas.
(...)
O Sr. ANTONIO MARIA - Sem estar preparado, muito, bem dizem V.Exas. Mas, sr.
Presidente, continuando, procurarei evidenciar os fatos pondo a nu as verdades sobre eles. Se ainda
não bastassem as imoralidades que pesam, sobre as quotas de sacrifício, o que por si só justificaria a
abolição do sistema, outras razões sobrariam para que a medida fosse condenada. Bastaria que
atentássemos para o chamado plano de emergência, de amparo à produção, para que nos

apercebêssemos, desde logo, quão absurdo é o preço que se pretende manter para o feijão da quota
de sacrifício em Porto Alegre, principalmente quando sabemos que este preço não é aproveitado
pelos consumidores, como já se tem demonstrado. E, com efeito, não se compreende que existindo
uma lei garantindo ao produtor o preço mínimo de Cr$ 100,00 para o feijão preto em Porto Alegre,
possa esse mesmo produto ser tabelado ao preço de Cr$ 67,00. Este fato poderia parecer aos
espíritos menos avisados - eu não quero classificar assim, pois não concebo semelhante absurdo que até má fé haverá nestes contrastes: de um lado se acena aos produtores a garantia de um preço
mínimo que não se quer absolutamente respeitar, e de outro lado se ludibria o consumidor com
tabelamentos inexequíveis. Estas medidas só forma a confusão no mercado, acirram os ânimos de
umas classes contra as outras, e prejudicam em última análise os consumidores que enfrentam as
maiores dificuldades para o seu abastecimento.
(...)
O Sr. UNIRIO MACHADO - Desejava salientar o seguinte. Se não é possível colocar uma
barreira às leis econômicas e é com esse espírito que se critica a medida em apreço, quer me parecer
que outras medidas que a serem apresentadas também não podem servir de barreira para a alta do
preço.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O nobre colega permite que eu aparteie o aparte do
nosso colega Unírio Machado?
O Sr. ANTÔNIO MARIA - Com prazer.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas o aditivo não foi fundamentado ainda e verá, então,
o nobre colega, as razões que tivemos para formulá-lo. A indicação em debate não é uma indicação
sobre o controle que o Estado possa exercer no comércio, intervindo...
O Sr. MEM DE SÁ - Exatamente.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas sobre as quotas de sacrifício. O nobre orador,
embora ficando no terreno quase da liberação completa de todo o mecanismo do comércio,
obedecendo apenas a lei da oferta e da procura, reconhece a autoridade do Estado para intervir nas
relações econômicas entre produtores, intermediários e consumidores.
Ele mesmo não está contra essas medidas do tabelamento de preços. O que está em foco é
a questão das quotas de sacrifícios. A meu ver a Casa vai esclarecer perfeitamente esta questão.
Apesar de evidarmos todos os esforços para consultar os interesses gerais, a Casa vai esclarecer se
as quotas de sacrifício influem sobre o preço. Eu não acredito, como pensa o nobre colega Mariante,
que tudo depende de fiscalização. Se esse produto deve ser vendido ao varejista a 130,00 e custa
120, ou 130 ou 140,00, mesmo que vá lá a Polícia e os fiscais em sua casa, ele não venderá, porque
o último recurso de que vai lançar mão é não querer negociar com o feijão. De modo que não será
apenas a fiscalização.
(...)
O Sr. ANTONIO MARIA - Eu desejaria esclarecer a V. Exas. que não sou pela
intangibilidade da lei da oferta e procura, muito embora seja sabido que, entre nós todas as
tentativas governamentais no sentido de contrariá-la ou restringí-la, têm redundado em verdadeiro
fracasso. Aceito e entendo mesmo ser dever do Estado intervir no domínio econômico para evitar
abusos. Mas o que tem se verificado é uma intromissão atrabiliária, antes perturbadora que
coordenadora. E que o Estado, ou melhor, o poder público, não está preparado para esta
intervenção, e assim exorbita deste direito, ultrapassa às suas fronteiras, gerando confusão entre os
produtores, os comerciantes e os consumidores. Vejam V. Exas. que se pretende revigorar para a
praça do Rio de Janeiro o tabelamento "caduco" de alguns anos passados, que estabelecia o preço
de Cr$ 100,00 para o saco de feijão naquela praça, quando este é o preço que se assegura ao
produtor aqui no Rio Grande do Sul, nos portos de embarque.
Agora, porém, a CCP pretende reestudar. Para fazê-lo, porém, convenientemente, carece
que extingamos aqui as quotas de sacrifício, já, que estas implicam num aumento de Cr$ 15,00 em
saco de feijão que se destina para qualquer praça do pais, fora do Rio Grande do Sul.
O Sr. GUILHERME MARIANTE - Mas os produtores não recebem 100 cruzeiros pelo
saco.

O Sr. ANTÔNIO MARIA - Estão recebendo ao redor desta base, caro colega. E, durante
esta safra, o preço corrente em Porto Alegre, que foi o preço que recebeu o produtor ou quem o
representou nesta praça variou entre 95,00 e 107,00.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - Será o quinto intermediário, mais ou menos, que vai oferecer
por esse preço.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O feijão foi vendido, agora, a Cr$ 65,00.
O Sr. MEM DE SA - A culpa é a falta de cooperativismo entre os produtores.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - A quota de sacrifício, uma vez estabelecida, implicava
na criação de organizações encarregadas de receber essas quotas e distribuir ao consumidor. Essa
quota não poderia estar sujeita ao encarecimento do transporte, à perda de tempo para retirar a
ordem, para carregar a mercadoria. Era preciso que o Estado tivesse organizado armazéns de
distribuição para o fornecimento da quota e ela ser distribuída sem ônus para os intermediários. Não
haveria intermediário. Seria o Estado que realizaria isso, como de seu dever, sem visar lucros
comerciais. Desde que isso não foi feito, permitiu que se criasse essa situação atual que custou ao
intermediário, igual ou mais o preço pelo qual é obrigado a vender.
O Sr. MEM DE SÁ - Seria preciso, também, que a quota de sacrifício fosse de tal modo
que satisfizesse plenamente o consumo. Se a quota de sacrifício, por qualquer motivo for inferior às
necessidades do consumo, é necessário que entre para o abastecimento, produto proveniente, extraquota.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - E a quota teria outro preço.
O Sr. MEM DE SÁ - Depende da produção, nobre colega Dyonélio.
O Sr. ANTONIO MARIA - E dos embarques.
O Sr. MEM DE SÁ - Depende, também, da exportação. As vezes é suficiente e em outras
vezes é insuficiente.
(...)

Sessão de 23 de abril de 1947
(Sobre a propriedade de terras e sua tributação)

O Sr. OSCAR FONTOURA - Sr. Presidente, Senhores representantes.
Esta Assembléia teve oportunidade de ouvir brilhantes opiniões de ilustres deputados sobre
o problema agrário no Rio Grande.
E de tal importância a matéria para a vida econômica e social de nossa terra que
desejaríamos trazer ao debate à nossa modesta contribuição, expressando, ao mesmo tempo, sobre o
assunto, o ponto de vista do Partido Social Democrático.
Verifica-se das manifestações aqui ouvidas que o pensamento dos oradores é no sentido do
combate e extinção dos latifúndios; divisão da propriedade imobiliária rural e sua distribuição em
pequenas áreas, entre quantos, interessados no cultivo da terra, não a puderem adquirir sem o
auxílio do poder público.
A divergência existe sobre a maneira de fazer-se essa distribuição e, desde logo,
repontaram, bem claras e antagônicas, as tendências doutrinárias de cada um.
(...)
Existem no Rio Grande do Sul 327.519 propriedades rurais.
Desse total, 201.625, ou sejam 60%, possuem área até 25 hectares; 264.288, ou 80%,
constituem-se de área até 50 hectares; e, finalmente, 295.029 possuem área, até 100 hectares,
equivalendo a 90% do total geral.
Quer dizer que das 327.519 propriedades rurais existentes no Rio Grande, apenas de 10%
são constituídas de terras de área superior a cem hectares. É uma admirável situação, singular no
Brasil e singular na América do Sul, decorrente, na maior parte, da esplêndida orientação adotada
pelo Estado no seu sistema de colonização e que coloca o Rio Grande em posição privilegiada, sob
o ponto de vista da distribuição de suas terras.
É um fato digno de menção em um Estado onde a criação extensiva representa papel
preponderante e onde até bem pouco tempo predominava a grande propriedade rural. No Uruguai,
cuja superfície é bastante inferior à do Rio Grande, há 73.414 propriedades rurais e entre elas
apenas 71% são até 100 hectares. Há 29% de proprietários que possuem área superior a esse limite.
Na Argentina a situação também é inferior a do Rio Grande nesse transcendente aspecto.
Nos municípios da chamada zona colonial, a predominância da pequena propriedade é
absoluta.
(...)
O Sr. JÚLIO TEIXEIRA - Será possível sustentar, em face disso, a inexistência do
latifúndio no Rio Grande do Sul.
(...)
Mas, mesmo nessas regiões, nota-se, como dizíamos, a marcha para a subdivisão da
propriedade. E, entre 327.000 propriedades rurais, o Rio Grande possui hoje apenas 408 de área
superior a uma légua de sesmaria ou 4.356 hectares, o que significa uma ínfima proporção sobre o
total, convindo salientar que entre estas se encontram a Colônia Dois Irmãos, a Coudelaria Nacional

de Saicã e diversas áreas povoadas de pinheiros e outras essências que seus proprietários muito
acertadamente vêm preservando de derrubadas devastadoras, tão perniciosas para as nossas reservas
florestais.
No Uruguai que, em relação ao nosso Estado, sempre deve ser citado pela semelhança
geoeconômica que nos une, há, entre 73 mil proprietários, cerca de 900 com área superior a 1 légua
de sesmaria, o que nos coloca em posição bastante vantajosa nesse particular.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - V.Exª permite um aparte?
O Sr. OSCAR FONTOURA - Pois não.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - V.Exª podia informar à Casa a que área corresponde esse
número de propriedades, acima de uma determinada área?
O Sr. OSCAR FONTOURA - Que área?
O Sr. LEONEL BRIZOLA - A que área corresponde no Rio Grande do Sul esse número
restrito de propriedades que tem uma propriedade de áreas...
O Sr. OSCAR FONTOURA - Compreendo o aparte de V.Exª. Quer saber se a área de todos
os pequenos proprietários reunidos corresponde à área dos grandes? Essa informação não posso dar.
Quis fazer o cálculo hoje, mas era tão demorado que desisti. Em todo o caso, o total é
pequeníssimo; corresponde a pouco mais de 6%.
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Exatamente a 6,4%.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª permite um aparte?
O Sr. OSCAR FONTOURA - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - A área ocupada pelo latifúndio representa 1/4 da área
cultivada do Estado.
O Sr. OSCAR FONTOURA - Da área cultivada?
O Sr. CARLOS DE BRITO VELHO - Não, da área total.
O Sr. OSCAR FONTOURA - Ah, bem, da área total. A área cultivada corresponde a
pouco mais de 6%. São 17.000 km quadrados, aproximadamente do total lançado para efeitos
fiscais, de 272.000 quilômetros.
No Rio Grande não há, praticamente, o latifúndio no sentido econômico do termo. E a
maioria absoluta das fazendas de área maior está povoada ou cultivada convenientemente,
constituindo um forte esteio da economia estadual.

Sessão de 25 de abril de 1947
(Sobre economia, progresso, Direito Social)

(...)
O Sr. FERNANDO FERRARI - (...)
De outro lado, que apresenta a Constituição Castilhista de 14 de julho de 1891, em defesa
do trabalhador? Enquanto no frontispício - ainda que rendamos homenagens a tanto valor jurídico! enrole-se nos sagrados nomes de família, pátria e humanidade, não traz no seu corpo sequer uma
referência aos legítimos componentes da família, da pátria e da humanidade, que são todos aqueles
que realizam esforços físicos ou intelectuais, cujo objeto é satisfazer necessidades economicamente
úteis, - que são o fogo das fornalhas, que são os mártires do movimento, que são os trabalhadores
do Brasil.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª permite um aparte?
O Sr. FERNANDO FERRARI - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Foi o Partido Republicano Rio-Grandense - dou este
aparte como um subsídio histórico - foi o partido Republicano Rio-Grandense, fundado por Júlio de
Castilhos, grande inspirador da Constituição de 14 de julho, que no Congresso Nacional, se não me
engano, sendo leader da Bancada o saudoso rio-grandense Otávio Rocha, defendeu o risco integral,
no caso de acidentes.
Este fato deve ficar na História da Legislação Trabalhista do Brasil. Queria dar esta
contribuição para que verifiquemos o fato que a Legislação Trabalhista, no Brasil, como em parte
nenhuma do mundo, foi obra outorgada por um ou outro governante ou político. Ela surgiu como
resultado de um processo de evolução, não só do Brasil, não só da classe operária do Brasil, mas,
uma evolução mundial, num sinal da época.
O Sr. VICTOR GRAEFF - Foi Lindolfo Collor, também, do Partido Republicano, quem
iniciou o movimento trabalhista no Brasil.
O Sr. FERNANDO FERRARI - Vejo que é a velha história do ovo de Colombo.
O Sr. ASSUNÇÃO VIANA - Os outros não quiseram compreender a evolução.
O Sr. FERNANDO FERRARI - Compreendo V.Exas. quando dizem que foi o egrégio
Partido Republicano que iniciou esse movimento em prol do trabalhador no Brasil, mas V.Exas.
esquecem que este Partido, que teve tanta força, toda a inteligência de Júlio de Castilhos, não teve
força suficiente para colocar na Constituição de 91 uma só vez que seja, a palavra trabalhador no
sentido do Direito Social.
(...)

Sessão de 28 de abril de 1947

(Sobre as eleições, o voto, os mandatos)
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª não estuda a possibilidade de que o mandato dos
deputados tenha uma duração menor do que o mandato do Governador?
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Eu entendo que é necessário, para a independência da
Assembléia, que o mandato dos deputados coincida com o mandato do Governador e entendo assim
pelos motivos que acabo de expor.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª, permite um novo aparte?
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Com o prazer de sempre.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª não acha que, talvez no interesse da soberania da
Assembléia, fosse necessário reajustá-la por períodos mais curtos dentro da real situação da opinião
política do Estado?
V.Exª não admite que num momento de grande atividade política, possa, com relação de
forças no Estado exigir uma reorganização da Assembléia em prazo mais curto do que quatro anos?
O Sr. MEM DE SA - Isso só o meu regime é que garante. É o que marca a opinião pública
por horas, e minutos e não por anos.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - E dá eleições quase todos os dias...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Se meu nobre colega José Diogo Brochado da Rocha
permite, eu aceitaria ou tomaria para fundamentação do meu aparte, as considerações que com tanto
brilho expendeu no início desta sessão o nobre colega da Bancada Trabalhista, João Nunes de
Campos. É necessário fazer concessões ao regime presidencialista, mesmo aos mais
presidencialistas, aqueles que iniciaram a defesa do regime nesta Casa. É preciso fazer concessões
ao seu regime, é possível que dentro desse ambiente que parece predominante...
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Eu respondo a V.Exª
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Ser necessária a sua dissolução e renovação por prazo
curto.
O Sr. MEM DE SÁ - Por que curto?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - ... fazendo a sua renovação em prazo tal que ela sempre
traduza realmente a opinião política. De modo que sem absolutamente importar esse meu aparte no
voto da minha Bancada, porque nós temos uma reunião de líderes marcada para quarta-feira, onde
devemos examinar esta matéria, eu desde agora, como sugestão ao nobre colega, faço esta pergunta:
e não examina também a possibilidade, de restringirmos o mandato dos representantes do povo e
neste caso a sua emenda poderá ser mais taxativa, de modo que essa renovação deveria ser feita
simultaneamente com a eleição do Governador?
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Sr. Presidente. Não estranho que o nobre colega sr.
Dyonélio Machado tenha socializado o uso da palavra neste recinto.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Peço perdão a V.Exª
(...)

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª permite um aparte?
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - V.Exª não imagina o prazer e o encantamento com que
ouço sempre os seus apartes.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Já que é em qualquer época que se realizam as eleições,
se o Governo pudesse exercer influência, ele a exerceria para a realização das eleições, qualquer
que seja a duração do mandato.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - O dispositivo tem a vantagem de criar, no dia em que
se processam as eleições, duas autoridades e ambas, fracas, a do governo que não é mais governo e
a do governo que ainda não é governo. Não há um homem que enfeixe em si todo o poder político
do Estado e que possa usar desse poder para perturbar a livre manifestação das vontades.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª permite um último aparte nessa matéria?
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Eu ficaria triste se fosse o último.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Tenho um constrangimento, é que V.Exª tem um
determinado prazo para falar e eu não quero lhe roubar tempo.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Tenho matéria para cinco horas de debate. Enquanto o
sr. Presidente, me tolerar, eu falarei. Depois, inscrever-me-ei para falar outra vez.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª não acredita que as experiências eleitorais de 2 de
dezembro e 19 de janeiro provaram que temos capacidade, que o povo tem capacidade para votar
livremente? Não acredita V.Exª que as eleições se processaram num ambiente de liberdade que
assegurou a todos o livre exercício do voto?
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - V.Exª está examinando parcialmente o assunto. A dois
de dezembro verificou-se precisamente o fato a que aludí, de não haver um governo que ainda seja e
de um governo que já seja.
Estávamos num regime anômalo, entregue o governo a magistrados, alheios às lutas
políticas, e desinteressados do poder... (...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu voto a tese do meu nobre companheiro de bancada.
Quanto mais freqüentes forem os comícios eleitorais, mais estaremos dando ao eleitorado, que é a
força e o juiz sobre a lisura das eleições, garantias de que se realizem num ambiente ideal que todos
nós queremos.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - A forma seria então deslocar as eleições municipais de
modo que as eleições estaduais sejam realizadas numa determinada data e dois anos depois se
realize a renovação do pleito municipal. Seriam então de dois em dois anos convocados os
interessados para o exercício do voto.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - É uma saída digna de estudo.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Então a confio ao talento de V.Exª
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito obrigado a V.Exª
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Outro dispositivo sobre o qual desejo fazer algumas
referências é o que se consubstancia no parágrafo 1o do artigo 24 do projeto constitucional. Este
parágrafo permite a convocação extraordinária da Assembléia. Diz textualmente: "A Assembléia só
poderá ser convocada extraordinariamente pelo seu Presidente, mediante solicitação de um quinto
dos seus membros ou do Governador".
Parece-me, senhor Presidente, que um quinto é um quorum muito pequeno para uma
medida dessa envergadura. Sugere a bancada do Partido Trabalhista que se eleve esse quorum para
1/3, porque um terço constitui já uma parcela ponderável desta Assembléia e representa uma
corrente de opinião capaz dê justificar sejam satisfeitos os seus anseios.
Permitir o contrário é reunir com tanta freqüência esta Casa que desmoralizaria a
providência.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Toda vez que a Assembléia estivesse reunida ela teria o
tino de não se desmoralizar.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Disse: desmoralizar a providência, não a Assembléia,
porque esta nunca se desmoralizaria. Num período legislativo de 9 meses como consigna o projeto
constitucional, só se admite a convocação da Assembléia por motivo de grande relevância. Ela fica

fechada apenas por três meses e não se justifica, a não ser que ocorra motivo grave, de interesse
público, que mesmo nesses três meses, volte a reunir-se a Assembléia.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª supõe que esse motivo está subordinado a esse
fator aritmético?.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Evidentemente. Sobretudo com a evolução política
brasileira, em que, graças a Deus, vão desaparecendo as maiorias maciças e em que os plenários de
todos os parlamentos se fragmentam em diversas bancadas. Nessa situação só, realmente, motivos
de importância justificariam a convocação, reunindo duas ou três bancadas de oposição, necessárias
para atingir o quorum do terço.
Não há, absolutamente, o desejo de asfixiar ninguém, mas a preocupação de impedir a
politicagem, o interesse de impedir que, por este dispositivo, um único partido possa convocar a
Assembléia e transforme a sua reunião em trabalhos absolutamente inúteis para a comunhão riograndense.
(...)
O Sr. MEM DE SÁ - Este é que é o argumento. Pela Constituição Estadual de 35, a
Assembléia se reunia apenas por quatro meses, com direito a prorrogação por mais dois, de sorte
que era necessário.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - No caso de prevalecer a obrigatoriedade ao Executivo de
submeter á aprovação da Assembléia a nomeação e até a demissão dos secretários de Estado e de
determinados funcionários, não vê V.Exª necessidade da existência de um órgão representativo da
Assembléia, para que, no caso de simples admissão de um funcionário, já não digo de um secretário
de Estado, não seja necessário convocar a Assembléia plena? Figuremos o caso da nomeação de um
diretor de uma autarquia estadual: - se prevalecer o projeto, essa admissão só se poderia verificar
depois da convocação da Assembléia. Teremos que convocar a Assembléia se a admissão for feita
num período de férias. Não vê V.Exª que seria essa uma das vantagens, vantagens que são muitas?
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Respondo a V.Exª, dizendo que a Constituição Federal
não prevê a Comissão Permanente para o Congresso Nacional, e a ele atribui os mesmos direitos
que o projeto atribui a esta Casa de opinar previamente, sobre a investidura de diversos
funcionários, inclusive dos embaixadores do Brasil, no estrangeiro, e, apesar disso, não foi preciso,
durante o período de ferias que transcorreu, nem convocar extraordinariamente a Assembléia nem a
organização da Comissão Permanente para que não fosse perturbada a administração pública, desde
que...
(...)
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Evidentemente. Ainda agora, no Congresso Nacional
não foi preciso convocar e o governo esperou durante um mês, ou mês e pouco que o Congresso se
reunisse para nomear até embaixadores no estrangeiro.
Esses lugares todos têm os seus suplentes para o exercício interino, assim como os
diretores de autarquias gozam de férias e se afastam das suas funções e, durante este mês, ficam
sem exercer as suas atividades, nem por isso as autarquias deixam de funcionar, sua administração
não sofre qualquer solução de continuidade.
Não seria um mês e pouco de espera pelo pronunciamento da Assembléia que iria perturbar
a administração publica e que se iria exigir que se instituísse aqui a Comissão Permanente com os
inconvenientes que acabamos de apontar.
(...)
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - ... A outra objeção é ao artigo 26. Diz esse artigo,
depois de assegurar a imunidade aos deputados, que essa imunidade é extensiva aos dois primeiros
suplentes.
Não vejo razão nenhuma para que o suplente seja imune. A imunidade visa garantir ao
deputado o livre exercício do seu mandato, protegendo-o contra os abusos do poder. O suplente não
tem mandato nenhum a desempenhar e não precisa absolutamente dessa garantia.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O suplente tem mandato potencial.

O Sr. BROCHADO DA ROCHA - No instante em que esse mandato potencial se
transformar em mandato real, então terá todas as garantias, porque a partir daí precisa de liberdade
para poder desempenhá-lo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª acha que a simples cessação dessa coação possa
habilitá-lo, para livremente exercer o seu mandato?
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Efetivamente. E temos exemplo na época dramática da
consolidação da República, quando homens públicos, dos mais eminentes, eleitos deputados, saíram
das prisões para os Parlamentos.
Além disso, sr. Presidente, o suplente não sofre qualquer restrição na sua liberdade. Pode
exercer sua atividade livremente. Sobre ele não pesa qualquer ônus e, portanto, não deve ter
,qualquer vantagem, qualquer garantia. Somente ao deputado no exercício do seu mandato é que se
deve assegurar essas garantias, para que possa ter independência para desempenhá-lo.
(...)

Sessão de 29 de abril de 1947
(Sobre organização do estado, autonomia municipal, atribuições do governante)

(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Tenho em mão a Constituição da República Francesa,
adotada pela Assembléia Nacional Constituinte de 1946 e referendada pelo povo. Quanto à duração
do mandato, em seu artigo 6o diz o seguinte, com referência: "a duração dos poderes de cada
Assembléia, o seu modo de eleição, as condições de inegibilidade, regimes, ilegibilidades são
determinados pelo...
O Sr. MEM DE SA - De modo que a fixação do mandato...
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - A fixação da duração da legislatura, sem qualquer
vinculo à pessoa do deputado.
Sr. MEM DE SÁ - É claro. Na Inglaterra, para citar apenas o exemplo padrão, a duração
do mandato de deputado marcada em cinco anos. Apenas estamos diante de uma das diferenças
essenciais entre um outro sistema: enquanto no presidencial jamais se verifica a dissolução e
conseqüente término antecipado do mandato, esta dissolução pode ocorrer no parlamentar, como
freio decisivo para coibir o abuso ou a tirania do legislativo e assegurar, assim, o equilíbrio entre os
poderes, característica fundamental do regime. Mas, o que não padece controvérsia, é que a hipótese
da dissolução de maneira alguma ofende a temporariedade e o termo máximo da função eletiva;
muito ao contrário, no parlamentarismo estes dois requisitos encontram sua expressão mais perfeita.
(...)
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - É a tendência para as eleições gerais.
O Sr. MEM DE SÁ - O que aliás não deixa de ser um grave defeito, um grave erro. Num
país como o nosso, em que o povo precisa politizar-se, pedindo perdão para usar esta, palavra aos
caros colegas comunistas...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Cedemos perfeitamente a licença para seu uso.
(...)
O Sr. MEM DE SÁ - Mas a Assembléia pode também ser encerrada em 15 de dezembro e
as eleições serem em fevereiro ou março. A duração da legislatura é de 4 anos.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Uma legislatura vai até o dia do início da outra
legislatura. A sessão legislativa é que vai desde a sessão de abertura até a de encerramento. A
legislatura dura o período do mandato. Tanto assim é, que, se a 30 de janeiro de 1951, for
convocada uma sessão extraordinária, funcionará esta Casa, apesar de já existir uma outra eleita, e
diplomada.
O Sr. MEM DE SÁ - É que o legislador não pensou absolutamente que um espírito
peregrino fosse encontrar, nessas disposições transitórias, uma barreira intransponível, e por isso
redigiu sem imaginar essa hipótese.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Veja V.Exª

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não seria de se combinar o §3º do art. 2 do ato das
Disposições Transitórias com o art. 1 1 a que faz expressa referência.
Parece que estes dois dispositivos se referem exclusivamente à primeira legislatura, porque
de outra forma não se compreenderia que...
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Perdão. O que se árgüe é o §3º, que assegura aos
deputados eleitos por essa forma o exercício do mandato até 31 de janeiro de 1951.
(...)
O Sr. MEM DE SÁ - ... Mas, srs. deputados, para que nos estafarmos em argumentar se ai
estão, aos olhos do mundo, casos e exemplos concretos, demonstrando, com a evidência da
realidade, a possibilidade da existência de federações parlamentares? Canadá e Austrália aí
permanecem Estados federativos e parlamentaristas, sem precisarmos citar os estados europeus que,
depois de 1918, adotaram organizações idênticas mas desapareceram tragados pela fúria nazista,
compartilhando o destino de outras nações, unitárias, monárquicas republicanas, presidencialistas
ou não.
E aí está, com o país norte-americano e o australiano, a própria "com-monwealth" britânica
que outra coisa não é senão uma gigantesca confederação parlamentar.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V Exª dá licença para um aparte?
O Sr. MEM DE SÁ - Com muito prazer.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - A União Francesa atual é outra prova. Ela é organizada à
base do parlamentarismo, conferida a autonomia a todas as partes.
O Sr. MEM DE SÁ - Passou a ser federativa a República Francesa? Não tive oportunidade
de ler ainda a sua nova Constituição.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não é federativa, é uma união de todos os seus Estados.
O Sr. MEM DE SÁ - Anteriormente, a República Francesa era unitária. Não tenho lido
ainda nada sobre o assunto. Até 1918 era unitária, predominava a autonomia das comunas, era um
regime comunalista e unitário.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Eu posso mostrar como está consignado o princípio de
autonomia.
Ei-lo:
"L’Union Française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou
coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives,
accroitre leur bien-être et assurer leur securité".
O Sr. MEM DE SÁ - Mas eu creio que ela está se referindo aos territórios da Metrópole, às
Colônias e Mandatos, de modo que seria, antes uma nova confederação do tipo da inglesa.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Oportunamente, terei o prazer de passar às suas mãos o
exemplar da Constituição Francesa.
O Sr. MEM DE SÁ - Será uma preciosa contribuição, mas creio que os exemplos mais
típicos e nítidos serão sempre, indiscutivelmente, os da do Canadá e da Austrália, e assim, dos
Estados europeus que estabeleceram constituições depois de 1918.
(...)
O Sr. MEM DE SÁ - E esta a conclusão porque V.Exas. não atribuem ao Estado a
possibilidade de ver respeitados os princípios melhor defendidos na Constituição Federal. Se não há
defesa suficiente da autonomia para o Estado, na Constituição de 18 de setembro, então vamos ser
unitários porque é inútil tentar a Federação.
Vamos abdicar de todo o prurido de termos "self government”.
O Sr. DYONELIO MACHADO - A palavra de V.Exª é ouvida aqui como uma verdadeira
lição. V.Exª exerce aqui as funções de catedrático.
O Sr. MEM DE SÁ - São demasias da generosidade de V.Exª
O Sr. DYONELIO MACHADO - Principalmente para os deputados que estão nas minhas
condições, que não somos técnicos nesses assuntos. De modo que a objeção levantada pelo nobre
colega Godoy Ilha, penso, está a necessitar de uma explanação completa para afastar, mesmo, esses

temores, plenamente justificáveis, que podem ter todos os deputados. O artigo 13 diz que o
Congresso Nacional se limitará a suspender a execução do ato arguido de inconstitucionalidade.
Limitar-se-á, e eu desejava que V.Exª nos explicasse, se as atribuições dele vão além como
a decretação dá intervenção, de acordo com a sentença do Supremo Tribunal.
O Sr. MEM DE SÁ - Exatamente.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Se ele não pode abusar das prerrogativas que lhe dá o
artigo 13, para ir além da suspensão do ato considerado e julgado inconstitucional.
Sr. MEM DE SÁ - Seria flagrantemente inconstitucional.
(...)

Sessão de 2 de maio de 1947
(Sobre as Disposições Transitórias)

(...)
HOSPITAL SANATÓRIO BELÉM
Como uma Constituição, e mais especialmente, um ato de disposição transitórias, reflete os
problemas da hora em que é elaborado, não podia deixar de ser nele abordado o palpitante assunto
do Sanatório Belém. Impossível, como tantos outros, seria resolvê-lo no próprio texto
constitucional. Limitou-se, então, a prever a nomeação de uma comissão para proceder ao estudo do
aproveitamento do Sanatório Belém como instituto de pesquisas tisiológicas da Universidade.
Ainda, sr. Presidente, e entre outros, tratou o Projeto do Ato Constitucional das
Disposições Transitórias de três magnos e relevantes problemas sociais: estabelecimentos
penitenciários, tratamento a alienados e assistência à infância abandonada e recuperação dos
menores anormais e delinqüentes. Não se admitiria, atribuir ao Estado o dever de assegurar
condições favoráveis de vida aos homens de todas as profissões, e relegar ao abandono aqueles que,
incapazes de agir, se encontram sob a direta tutela do Estado.
Assim acontece com os presidiários. Quem desconhece, entre nós, as condições da atual
Casa de Correção. Já há 16 anos atrás, dizia o ilustre professor de Direito Penal, o saudoso mestre
Leonardo Macedonia, que ela, longe de ser uma casa de correção, era, isso sim, uma casa de
corrupção. Desde então, apesar da construção, em 1938, da Colônia Penal General Daltro Filho, a
situação somente se agravou.
Sempre superlotada, abrigando, em regra, 800 a 900 homens, vivem estes amontoados em
celas, nas quais poucos caberiam, e onde são colocados 16 a 20 presidiários. Impossível assim, a
despeito dos esforços dos seus dirigentes, a aplicação de qualquer regime penitenciário, muito
menos o previsto em nossa lei penal.
Se a finalidade da pena fosse a de punir simplesmente, de degradar e aviltar, de entorpecer
e fazer desaparecer qualquer resquício de dignidade e de bons sentimentos, então tem ela, à
maravilha, desempenhado essa função. Como, pois, pensar em reeducar em semelhante
estabelecimento, aqueles que delinqüem, restituindo-os úteis e prestimosos à sociedade, se ali vão
encontrar a escola do vício e da corrupção, onde campeia a pederastia e todas as perversões
sexuais?
Não pode o Estado em nome da segurança pública, continuar a segregar um ente humano,
sob promessa de devolvê-lo adaptado à vida social, e dar-lhe um tratamento incompatível com a
dignidade de pessoa humana, para após jogá-lo à rua, revoltado, vencido e inutilizado.
Não há exagero nessas palavras. São elas fruto de quem por mais de 10 anos exerceu a
Promotoria Pública e já teve oportunidade de servir no Conselho Penitenciário. E, defendendo
sempre a sociedade, pela necessidade de segregação dos elementos anti-sociais e perigosos, assume

o compromisso, de, na primeira oportunidade, fazer alguma cousa para que tivessem eles o
tratamento que a sociedade tem obrigação de lhes dispensar.
Considerando, detidamente o problema, e com conhecimento de que muitos planos já
foram laborados muitas comissões já se constituíram, sem qualquer resultado positivo, entendeu a
Comissão Constitucional ser mais eficiente fixar um prazo, nem pequeno, nem exagerado - 3 anos -,
para que o governo transfira para estabelecimentos penais adequados à recuperação social dos
presidiários, todos quantos se achem cumprindo pena na amai Casa de Correção. Para obras dessa
natureza, não deve, nem pode, prevalecer a falta de recursos. A amai Casa de Correção, seria
aproveitada como Casa de Detenção, isto é, lugar onde devem ficar detidos todos quantos aguardam
o pronunciamento da Justiça. Resolva a amai administração do Estado esse problema, e terá apenas
como ele, ligado seu nome a uma grande obra social e tornado fecundo, seu governo. Ainda
abordando a matéria correlata determina o projeto que, no mesmo prazo, deverá, o Governo
construir estabelecimento de assistência e tratamento a alienados, já que o Hospital São Pedro não
mais permite atender a esses serviços, não só por falta de espaço, como pela deficiência de seu
aparelhamento. Aponta também o projeto a necessidade da descentralização desses serviços, por lhe
parecer lima lacuna a inexistência no interior do Estado de um estabelecimento público para
tratamento de alienados. A escassez de tempo não permitiu que sobre essa matéria, pudéssemos
ouvir, entre outras autoridades com assento nesta Casa, o nosso ilustre colega deputado Dyonélio
Machado, alienista de remarcado mérito e profundo conhecedor desse problema, que, entretanto,
não furtará ao plenário a satisfação de ouví-lo sobre tão importante tema, trazendo sua preciosa
colaboração.
Impõe-se, também, a construção de uma casa de custódia e tratamento, para cumprimento
das medidas de segurança previstas no Código Penal, pois no amai Manicômio Judiciário não existe
sequer a possibilidade de ser dada aos psicóticos que praticam infrações penais o tratamento
adequado, tornando-se sua estada naquele estabelecimento apenas o cumprimento de uma pena de
reclusão.
E, finalmente, sr. Presidente, determina o projeto que na organização do serviço de
assistência à Infância abandonada e de recuperação de menores anormais e delinqüentes, seja
aproveitada também a iniciativa particular.
Não desconhecemos a boa vontade e os esforços do Poder Público, nos últimos tempos,
diante desse grave problema, mas longe, muito longe, está ele de ser resolvido. Pareceu à Comissão
que muito contribuirá para sua solução o amparo e o estímulo à iniciativa privada.
Da importância da questão e do modo de encará-la diz essa grande autoridade que é
desembargador Sabóia Lima que, por muitos anos, exerceu a vara de menores na capital da
República - "Se os poderes públicos através da judicatura de menores, auxiliados pela iniciativa
particular, não se apoderarem da infância desamparada, ela crescerá como planta daninha, cujos
frutos serão a ociosidade, a embriaguez, a prostituição e o crime; na melhor das hipóteses,
representará ela peso morto ou quantidade inexpressiva na dinâmica social; as mais das vezes,
porém, constituirá o fermento da anarquia, filho da ignorância para a luta pela vida. Irá povoar as
penitenciárias ou acabar nos hospitais.
Assistido, educado a tempo, na escola nobilitante da honra e do trabalho, o menino
desvalido desabrochará no homem forte de corpo e de alma, aparelhado material e moralmente para
ser uma unidade no movimento de expansão civilizadora de sua pátria; operará economicamente
pelo que ele próprio produziu e pelo exemplo do trabalho inteligente e remunerador.
E o dinheiro que o Estado houver despendido com a educação da criança desamparada lhe
será muitas vezes restituído pelos benefícios resultantes de uma atividade esclarecida e honesta,
preparada pelo ensino técnico para vencer, e dirigido pela sã educação para prática do bem pelo
próprio bem.
Amparar a criança abandonada é, sem dúvida, um dos mais importantes problemas do
Brasil contemporâneo. Cada criança abandonada na rua é um cidadão perdido para a pátria".

Devemos seguir a orientação do grande Estado de São Paulo, onde a intervenção do poder
público, corre paralela ao auxílio e amparo a grandes obras de assistência de entidades privadas,
com a Liga das Senhoras Católicas, que mantém a "Cidade dos Meninos".
E, corroborando a orientação que segue o Projeto seja-nos lícita, apenas mais uma citação,
também de um Juiz de Menores, hoje desembargador do Tribunal de São Paulo - Eduardo de
Oliveira Cruz.
"O problema de assistência à criança no Brasil, como acontece em todos os países
civilizados, não deve depender somente da ação dos Governos, mas da cooperação de todos nós,
para a nossa raça, cultivada na exaltação da beleza física e moral, forneça à Pátria, amanhã, filhos
dignos e fortes, capazes de a defenderem e a honrarem com suas obras".
Eis, Sr. Presidente, um esboço, embora incompleto e pálido do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Impossível o exame de todos os seus artigos, pois, mesmo não o
fazendo, já por demais abusei da tolerância de V.Exª e da atenção dos nobres deputados.
Ao submetê-lo à apreciação desta colenda Assembléia, anima-nos a certeza de que os
defeitos e falhas que ele apresentar serão sanados pela cultura e pelo saber de nossos ilustres pares,
de quem esperamos apenas o reconhecimento dos altos propósitos que animaram a Comissão
Constitucional.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Peço a palavra para encaminhar a votação sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre deputado.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Sr. Presidente. Os cinco minutos que o regimento me
faculta para encaminhar a votação do Projeto do Ato das Disposições Transitórias, não é o
suficiente senão para apresentar um esquema, e até certo ponto, constituiria a minha contribuição
pessoal, solicitada pelo digno orador ao artigo 21 do projeto.
Eu creio, sr. Presidente, que o artigo 21, vazado em moldes genéricos, na realidade atende
as necessidades. Dependerá da Assembléia entrar em análise detalhada, que permitirá a aplicação
desse dispositivo, uma vez aprovado.
O problema da alienação mental, no Rio Grande do Sul, e em todo o mundo, se cifra em
dois capítulos: a profilaxia e a assistência, e, por sua vez, a assistência se divide em dois aspectos:
os doentes agudos e os crônicos.
Eu creio, Sr. Presidente, e meus dignos pares, que a minha opinião é opinião geralmente
admitida entre todos os psiquiatras do Rio Grande do Sul, e que consiste no seguinte: O Estado
deve se aparelhar, com estabelecimentos em Porto Alegre e em várias regiões do interior, no sentido
de aplicar a Legislação Federal que nos obriga ao serviço de profilaxia mental.
É muito difícil a realização desse desideratum. Eu devo dizer à Casa que já desempenhei,
no sistema de rodízio do Hospital São Pedro, por mais de uma vez a chefia do Departamento de
Profilaxia Mental, e, confesso lealmente e corajosamente à Casa, nunca se fez profilaxia mental em
Porto Alegre, e ainda não se faz. O que nós estamos aplicando com o nome de profilaxia mental, é
nada mais nada menos, do que um serviço ambulatório aos psicopatas.
Eu só posso citar uma única experiência de profilaxia mental a esta Casa, e esta foi por
ocasião do flagelo da enchente de 1941, em que o Hospital São Pedro deu abrigo aos flagelados.
Por essa ocasião, obtive da direção do Hospital São Pedro a concessão de submeter todos esses
asilados ao regime de rotina de ambulatório do Hospital São Pedro, para aproveitar a oportunidade,
em que nós abrigávamos elementos do povo, para submetê-los a testes clínicos e despistar possíveis
formas de alienação mental.
Era um exame sumário, e se cingia a um exame clínico, além de outros tantos exames de
laboratório, que não trariam nenhum constrangimento aos nossos abrigados, aos nossos
agasalhados. Pude então constatar, sem satisfação, devo confessar, num dos nossos flagelados que
apenas se queixava de dores de cabeça o início da doença mais grave na nosografia mental: a
paralisia geral progressiva.
É a única experiência que posso dar aqui sobre serviços de profilaxia mental, tese doente
nos iria procurar dentro de um ou dois anos, quando, sua doença, a sífilis maligna, aquela contra a
qual ainda esbarram os mais modernos meios de combate, só nos iria procurar, repito, quando a

doença estivesse em pleno desenvolvimento, e, portanto, inacessível à terapêutica especializada.
Mas eu me interesso muito por esse assunto e pude colher uma experiência de um grande psiquiatra,
o professor Mira y Lopez.
Numa cidade argentina de província em Santa Fé, quando dirigia o Hospital Psiquiátrico,
ele aplicou o seguinte método: oferecer à população em condições de emprego particular ou
público, um atestado de vocação profissional.
Atraído por esta grande vantagem que dava um Hospital do Estado, um Hospital Oficial,
fornecendo ao candidato um atestado que teria uma força persuasiva e real perante os seus
prováveis e futuros empregadores. Ale conseguiu fazer passar pelo serviço clínico do seu
estabelecimento uma população de 10.000 pessoas.
É uma grande experiência, que não se aplicou ainda no Brasil. Infelizmente, ela não atinge
os sectores que mais necessitam do carinho do médico em matéria de profilaxia, e que é a criança.
Em todo caso, é uma ajuda que poderá ser aproveitada entre nós.
Mas, sr. Presidente, vou resumir porque o tempo está escasso.
Como digo, o artigo 21, dentro, do seu quadro geral, sem ter descido a detalhes, atende o
seu objetivo, desde que o desdobremos. Não faltam apenas hospitais regionais. O problema é o
seguinte: primeiro, profilaxia mental, como acentuei de início; segundo, assistência, em
estabelecimentos regionais. Devemos criar em todos os municípios, se possível, postos de triagem.
Pelotas, por iniciativa do Departamento Estadual de Saúde, e com a colaboração direta do
Hospital São Pedro, possui um posto de triagem. Esses postos de triagem, que podem ser
modelados pelo antigo posto municipal de Psicopatas de Porto Alegre, vão encaminhar todos os
doentes agudos e crônicos para os Hospitais. Esses hospitais, como muito bem diz o projeto, não
devem ficar concentrados apenas em Porto Alegre: devem ser hospitais regionais, na zona da serra,
na zona da fronteira, na zona do litoral e em várias outras zonas. Posso mesmo afirmar à Casa que a
situação destes hospitais já está, pelo menos planificada, idealizada.
Mas em todas as cidades, e em particular em Porto Alegre, que recebe, inclusive,
psicopatas de outros Estados, nós devemos, desde já, para o melhor rendimento da terapêutica
especializada, que hoje é uma grande arma no combate à alienação mental, devemos distinguir duas
espécies de nosocômios: o hospital de agudos e as colônias de psicopatas. Não se compreende, que
até hoje, depois de 5 ou seis anos, em quê o Departamento Estadual de Saúde elaborou o projeto de
uma colônia de psicopatas, quando mesmo o Hospital São Pedro já conta com terra onde deva
construir a sua colônia de Psicopatas, nada de concreto tenha sido feito nesse sentido.
O que acontece é que o Hospital São Pedro, com alojamentos para menos de setecentos
doentes, abriga atualmente cerca de dois mil e quinhentos doentes. Isto traz uma enorme
indisciplina no Hospital, por parte de doentes difícil de serem conduzidos, apesar do alto nível da
nossa enfermagem especializada. De modo que, ao lado de um Hospital de agudos, deve haver os
hospitais de evacuação de alienados, que é a colônia. Mas, sr. Presidente, quero, num minuto
apenas, acentuar ainda um outro fato, que como é claro de compreender, o projeto não poderia ter
englobado no seu enunciado.
A lei federal obriga a separação, nesses hospitais, das crianças alienadas, as quais devem
receber tratamento nosológico perfeitamente diferente do que é dispensado aos adultos. A mesma
exigência quanto aos toxicômanos. E o que vemos é a máxima promiscuidade. Chamando a atenção
para essa separação que a lei federal impõe, quero frisar que é prevista a perseguição criminal ao
médico que atenda um toxicômano em domicílio. Vemo-nos obrigados a levar o toxicômano que se
encontra na fase inicial da moléstia, quando ainda não apresenta um estado francamente
psicopático, que não oferece ainda nenhum perigo social; vemo-nos obrigados a levar o doente que
se acha em sua perfeita lucidez raciocinante, um doente cuja doença o público não admite como tal
e pensa que é um vício, um defeito social, uma obra de contágio social; vemo-nos obrigados a levar
esse paciente para um regime comum de alienados perigosos, agitados e sórdidos. E isso confrange
os especialistas que se vêem obrigados muitas vezes a infringir a lei, tratando o doente em
domicílio.

Mas, para o êxito do tratamento, esse doente necessita um regime semicar-cerário, um
regime fechado, porque de outra forma não se alcançará a toxi-privação. Pois não devemos esquecer
que esses pacientes têm a tendência para o uso do tóxico que os escraviza. Não será na sua casa,
onde eles terão grande facilidade em subornar os seus familiares, que poderão observar as
prescrições médicas necessárias para se chegar a um resultado satisfatório e final.
Dessa forma, fazendo essas rápidas considerações em torno desses dispositivos, reservome para, no momento oportuno, trazer a minha colaboração mais especificada sobre o assunto, que
considero como sendo daqueles que merecem maior carinho no âmbito da medicina pública entre
nós.
Era o que tinha a dizer.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Peço a palavra, sr. Presidente, para uma explicação
pessoal.
O Sr. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre deputado.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Senhor Presidente, Senhores deputados.
A minha explicação pessoal, na realidade é um aparte retardado.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Não. Eu estava ocupando a segunda Secretaria da Mesa
da Assembléia, quando tivemos a satisfação de ouvir a notável discurso do nosso digno colega
deputado Joaquim Duval. Em um ou dois apartes eu teria liquidado o meu compromisso de trazer a
minha palavra em favor de vários conceitos emitidos naquela notável peça oratória. De modo que
eu quero a benevolência dos meus pares para que considerem a minha intervenção como um
simples aparte, aparte que, no momento oportuno liquidaria a questão com duas ou três formulações
apenas ao discurso do meu nobre colega.
O Sr. JOAQUIM DUVAL - O que muito ilustraria a minha oração.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Muito obrigado a V.Exª
Eu pouco entendo de técnica de Constituição. Entretanto, coloco-me inteiramente ao lado
do nobre deputado Joaquim Duval, quando reivindica para o preâmbulo, que o pórtico de nossa
Constituição, a "Declaração de Direitos". Eu penso mesmo que a "Declaração de Direitos" não deve
ser objeto de artigos especiais numerados, de artigos divididos e decompostos em alíneas e
parágrafos. A "Declaração de Direitos" é a súmula antecipada de todas as prerrogativas que se
estendem analiticamente nesse Documento.
A "Declaração de Direitos" nada mais será do que o...
O Sr. JOAQUIM DUVAL - Prefácio.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Prefácio, a preparação para a sua realização, a
confirmação dos artigos que se seguirem. A "Declaração de Direitos" apenas deveria dar as regras
práticas com que os vários poderes do Estado asseguram aquelas garantias.
Nesse ponto nós temos a nosso favor as tradições do direito Constitucional francês. Como
já tive a oportunidade de referir, em aparte, a última Constituição Francesa, ainda se mantêm fiel
aos princípios de 89. Transformou o seu preâmbulo num pórtico solene e majestoso em que
estabelece todos os princípios que também vai consignar na matéria constitucional a enumerar.
Pode pois o nobre deputado contar com o meu inteiro apoio à sua tese. Como disse, não sei se ela é
contrária às tradições do Direito Constitucional Brasileiro, ou mesmo rio-grandense. Entretanto, isto
não é uma mera formalidade. Nós temos a obrigação de concorrer para a capacitação política do
povo.
Há um interesse nosso em levar a nossa Constituição para as massas, não apenas como um
código que as massas devam observar, mas como uma lição de democracia e de política. Essa
questão, que poderia parecer secundária, é na realidade, de grande relevância, pois estaria o Magno
Documento colaborando, dessa forma, na politização e capacidade das massas, dessas mesmas
massas que concorrem para majestade desta Assembléia. Porque é da sua força que nós derivamos.
E essa força que nós representamos aqui. Nós teremos depois que voltar a elas e levar-lhes
esta força para um outro movimento, na futura renovação desta

Casa haurirmo-lhes de novo a força que delas emana e desta forma estarmos fazendo um
progresso em matéria política.
Esse pórtico asseguraria todos os direitos do homem. E o meu nobre colega Joaquim Duval
não esqueceu também o povo, quando pediu se inscrevesse o direito de insurreição na "Declaração
de Direitos".
Senhor Presidente. Não quero que essas minhas palavras sejam mal interpretadas. O
Partido Comunista é um partido da ordem, é um partido contrário aos golpes armados. Nós já temos
dado provas disso, e aguardem pelo futuro, para terem a confirmação plena desse solene
compromisso de paz que mais uma vez estamos assumindo.
O Sr. MEM DE SÁ - Havendo parlamentarismo não haverá perigo de insurreição.
O Sr. DYONELIO MACHADO - E eu acredito isto. Mas o povo tem esse direito, e
quando as Cartas Magnas não o consignam expressamente, ele é levado a criá-lo por suas próprias
forças, adjudicando-se um direito que é inerente à sua própria biologia.
Consagrando o direito de insurreição, nunca esta Casa estaria advogando a desordem ou a
intranqüilidade. E a melhor prova disso é que nós tudo faremos - e eu tomo o aparte do nobre
colega Mem de Sá como uma confirmação disto que estou dizendo - tudo faremos para que este
povo jamais recorra a esse direito.
Mas, senhor Presidente, senhores representantes, um dos pontos altos da oração do nobre
deputado foi a sua Profissão de fé democrática, quando, contrariando as idéias tão comuns, que
ameaçaram já a nossa democracia incipiente, no sentido de que a lei proibisse a existência de mais
de dois partidos, pois V. Exas. hão de estar lembrados, que isto, se não foi matéria de cogitação
parlamentar, o foi de debate pela imprensa, quando, repito, o nobre representante mostrou, com suas
luminosas palavras, a necessidade, não só da existência, como da vida de todos os partidos
políticos.
Como representante de um partido sobre cuja cabeça paira, sempre a ameaça da
ilegalidade, eu não podia deixar de receber, dentro do meu coração, essa manifestação espontânea e
elevada do meu nobre colega.
Antes de terminar, Sr. Presidente, eu devo fazer uma breve referência à questão do
secretariado. O nobre deputado Joaquim Duval aceitou a colaboração do ilustre e culto líder da
bancada libertadora.
O Sr. MEM DE SÁ - Agradecido a V. Exª
O Sr. DYONELIO MACHADO - ...no sentido de que a Constituição retirasse ao
Secretário do Interior esta proeminência no secretariado. Aduziu vários argumentos em favor de sua
tese, que foram bem agasalhados pelo ilustre colega. Também quero trazer a minha contribuição a
respeito. Sou também contrário a que a Constituição estabeleça que o presidente do secretariado
deva ser o do Interior ou qualquer outro secretário definido. O que a história da vida parlamentar
tem nos ensinado é que, quando há um problema, mais urgente, mais importante no Estado, como o
problema da guerra, a primeira pasta é a da Guerra da Segurança Nacional, o Presidente do
Conselho também é o detentor dessa pasta. Quando, passada a refrega, o grande problema é o do
estabelecimento das relações entre os países, o Primeiro Ministro fica com a pasta do Exterior. Quer
dizer que deve haver uma grande mobilidade e adaptabilidade.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - V. Exª permite um aparte?
O Sr. DYONELIO MACHADO - Com todo o prazer.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Nós temos na própria História do Rio Grande do Sul
exemplo disso. O eminente e saudoso Maurício Cardoso era Chefe do Secretariado, na pasta do
Interior, quando preferiu prestar seus serviços ao Rio Grande numa outra pasta, que era a pasta da
Agricultura. Deslocou-se então a presidência para a Secretaria da Agricultura. O Presidente não é o
detentor da pasta: é o Homem.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Eu agradeço a contribuição histórica que V.Exª acaba de
me dar. É um dos aspectos o critério pessoal. Mas há outro aspecto e tão relevante como este, que é
o da importância dos serviços que vão ser executados dentro dessas Secretarias. Figuremos um
caso: conhecemos a plataforma de governo do honrado Governador do Rio Grande do Sul, Dr.

Walter Jobim. Ele vem, com essa plataforma, prometendo um plano de irrigação. Será que, num
dado momento, este plano de irrigação não vai constituir, para o Poder Executivo e para a
Assembléia Legislativa, que vai votar os meios de sua execução, será que, nesse momento, esse
plano não seja talvez a obra máxima desse governo e, nessas condições, a Secretaria mais
importante não será a Secretaria da Agricultura?
Como se compreende que seja outro o secretário que vai, na realidade, chefiar esse
secretariado, quando tidas as críticas e louvores estarão concentrados, para esse serviço, para a
Secretaria de Agricultura e, portanto, serão dirigidos para o detentor dela, de modo que...
O Sr. MEM DE SÁ - Pode ser até um secretário sem pasta.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Muito bem, até um secretário sem pasta. Quando as
condições e mesmo a confiança, dentro do governo, assim o exijam, deverá ser até um secretário
sem Pasta.
Era a contribuição, Sr. Presidente, modesta e antecipada que queria dar...
O Sr. MEM DE SÁ - Brilhantíssima.
O Sr. DYONELIO MACHADO - ...aos meus pares, à margem do notável discurso do
nosso nobre colega, Sr. deputado Joaquim Duval. Era o que tinha a dizer.

Sessão Extraordinária de 08 de maio de 1947

Está aberta a sessão extraordinária em comemoração à passagem, do 2º aniversário da
vitória das Nações Unidas.
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO - Sr. Presidente. Nobres deputados. - Na data em que se
comemora o 2o aniversário da derrota do nazi-fascismo no mundo, nós não poderíamos comemorála, a ela não poderia se alhear o povo rio-grandense, se não lançássemos um pouco os olhos para o
passado, para as causas que levaram o mundo à tremenda conflagração a fim de evitar que
reincidamos no mesmo erro, ajudando a precipitar o mundo em nova catástrofe mundial.
Lembramo-nos que a guerra, cuja vitória comemoramos, não teve início precisamente em
1939. Ela veio de mais longe, veio de quando as hordas de Mussolini invadiram a Abissínia para
escravizar um povo livre.
O Sr. DYONELIO MACHADO - V.Exª permite um aparte?
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO - Pois não.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Veio de muito antes, quando o imperialismo nipônico
invadiu a China...
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO - A Manchúria.
O Sr. DYONELIO MACHADO - ... invadiu a China em 1931,
O Sr. FONSECA DE ARAÚJO - Concordo com V.Exª Mas à Abissínia segue-se o drama
da Espanha, onde a democracia é apunhalada e instituído um regime de força, regime fascista que
ainda infelicita o mundo,
Assim nós chegamos aos anos tristes de 1938, ao ano em que os estadistas do mundo,
procurando salvar a paz a qualquer preço, paz para o nosso tempo, num egoísmo criminoso,
procuraram, ao invés de enfrentar os ditadores, fazer-lhes as vontades, pensando que assim
salvavam a paz para seus dias, sem pensar que com isso comprometiam a paz para seus filhos e seus
descendentes.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Muito bem.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Sr. Presidente, meus nobres colegas. Quero que as
minhas primeiras palavras de congratulações ao povo soberano do Rio Grande do Sul, pelos seus
representantes, presta hoje esta necessária e solene homenagem a todos os que combateram pela
liberdade nas várias partes do mundo, numa guerra cuja vitória foi alcançada dramaticamente no dia
oito de maio, há dois anos, com a capitulação da Alemanha nazista.
Sr. Presidente. Embora as intervenções dos dignos oradores que me precederam não
pretendessem traçar a história da última guerra, na realidade as linhas fundamentais dessa história
foram aqui traçadas. E tão patente o espírito que norteou as Nações democráticas na luta que
terminou há dois anos, neste dia que embora os nossos oradores numa atitude de modéstia, não
pretendessem levantar a história desse tormentoso momento, eles assim o fizeram e fizeram de
maneira altamente significativa. Pode-se resumir esta guerra, esta guerra cuja vitória hoje estamos
comemorando, em formulações simples, multas das quais tivemos a enorme satisfação de ouvir
neste momento. Foi uma guerra de liberdade, uma guerra de libertação. De liberdade e de
libertação, contra quem? Contra os inimigos dessa liberdade, contra os inimigos desses povos,
inimigos cujas idéias e ações se concretizavam no mais espantoso e criminoso sistema social e

político que a Humanidade já viu: o nazi-fascismo. Esta frase, este conceito definem toda a história
da guerra, cuja vitória hoje estamos comemorando.
Mas, Sr. Presidente, esta guerra de libertação dos povos, esta guerra contra o fascismo, esta
guerra antifascista ainda teve uma outra significação. Provou a capacidade de unificação de todas as
forças antifascistas, de todas as forças democráticas. Ela abriu para esta fase da história, que ela
iniciou, essa enorme perspectiva que nós sentiremos em todas as relações entre os países, em todas
as relações internas num mesmo país: a capacidade que têm os povos de se unirem no momento
exato contra a maior ameaça à sua liberdade. Foi este, sim, o característico dessa guerra pela
liberdade, contra a escravização nazi-fascista. A conseqüência imediata a tirar deste fato é a
capacidade que têm todos os povos, no seu momento mais crítico, na sua maior crise, no seu maior
drama, de se unirem num objetivo comum. Esta é a grande lição da guerra que terminou
virtualmente no dia 8 de maio de 1945. E eu quero mais uma vez chamar a atenção desta Casa, que
tem norteado seus passos, seus fecundos passos, por este mesmo espírito unitário, quero chamar a
atenção dos meus nobres e honrados pares, para a lição que nos deram os povos com as armas nas
mãos, lutando desesperadamente pela sua sobrevivência. E se os arsenais das Nações
industrialmente mais adiantadas permitiam a vitória contra o inimigo da humanidade, o que na
realidade impulsionou assa vitória, deu força a essas armas a os braços que as empunhavam, era
esse espírito de encontrar, à borda do abismo, uma solução unitária para este problema máximo. A
guerra, portanto, firmou esta verdade: os povos podem chegar ao seu rumo definitivo, e
inicialmente e fundamentalmente eles se entenderem para o objetivo comum.
Eu teria comentários a fazer a tolos os oradores, aos discursos de tolos os oradores que me
precederam, tamanho o conteúdo político dessas intervenções. Não poderia destacar nenhuma.
Entretanto, eu quero contribuir para a caracterização da importância da entrada do Brasil
na guerra, e neste ponto eu gloso um leve comentário ao brilhante discurso do nosso nobre colega,
deputado Oswaldo Bastos. O Brasil, naquele momento que ele tão heroicamente caracterizou,
quando percebia que as forças do mal assumiam a preponderância na guerra, quando elas estavam
em franca ofensiva, quando já dominavam a França e parte do seu império extra territorial, naquele
momento, o Brasil, impulsionado pelo seu povo, irmanado com o seu governo, dá à guerra uma
cooperação e uma cooperação decisiva.
Ele não só entregou suas armas ao grande exército da democracia e da liberdade: ele
entregou a sua posição estratégica. Não era por um capricho, não era por um excesso de vandalismo
e de crueldade, não era por uma simples manifestação de sadismo fascista que os nossos navios
eram torpedeados ao longo das nossas costas: o que era torpedeada era a posição estratégica do
Brasil, e a primeira grande manifestação, de forças do setor ocidental, na luta, foi a abertura da
segunda frente, que se tornou possível graças a colaboração militar do Brasil.
A ocupação do norte da África não se teria verificado, pelo menos naquele momento, se as
costas brasileiras não estivessem respaldando a travessia de comboios, se das nossas costas não se
desse o pulo para a África dos aviões necessários, inclusive à defesa do Egito. De modo que o
Brasil, no momento em que as forças maléficas preponderavam, no momento em que os
governantes fracati-vos procuravam assumir uma posição oportunista, o Brasil, nesse momento,
jogou sua sorte, jogou a sua sorte sabendo que esse ato, essa posição, lhe acarretariam enormes
responsabilidades na luta; esta a significação, para o grande conflito, da entrada do Brasil na
Guerra.
Mas, sr. Presidente, todos os povos participaram da guerra, todos os democratas, e neste
momento eu peço o direito de chamar a atenção para a colaboração que deram os comunistas de
toda a parte. E quero chamar especialmente a atenção, para a colaboração que deram os comunistas
brasileiros, que na época ainda estavam em grande número nos cárceres. Muitos companheiros do
meu Partido eram levados às prisões, eram seviciados, e seus algozes perguntavam se mesmo assim
eles estavam ao lado do governo na luta contra o nazismo. E eles o confirmavam. Nessa ocasião, sr.
Presidente, eu não gozava do meu melhor estado de saúde. Ninguém ignorava a minha posição
política. Eu não poderia, embora reservista do glorioso exército brasileiro, dar outra cooperação
para a guerra, senão aqui nesta retaguarda. E tenho o testemunho de meus amigos, de minha família,

de meus colegas, de que mesmo doente, em domingos e feriados, eu fui mobilizado para integrar,
desde o primeiro ao último dia, a Junta de seleção número um para a F.E.B.
Pelas minhas mãos passaram milhares de compatriotas, muitos dos quais se destinavam à
frente de combate, muitos dos quais não voltaram das terras alcantiladas da Europa. Era a
contribuição que no momento eu dava.
Recordo-me de certa ocasião em que a minha doença era visível, e que meus colegas, meus
chefes e autoridades sanitárias militares, pensavam que era justo que eu, voltasse para casa. E o meu
dever de comunista, mais ainda que o dever de médico, porque como médico tinha o dever
elementar para com os doentes e eu era o primeiro doente, meu dever de político e de comunista, de
lutar pela defesa da liberdade, mesmo num trabalho técnico como este, indispensável para a luta,
este meu dever me deu palavras, inclusive para enganar meus colegas de profissão, no sentido de
que as tarefas que o nosso Exército tinha colocado sobre os meus ombros fossem realizadas na
medida das minhas possibilidades e sem interrupção nenhuma.
Não foi uma grande cooperação que dei à vitória das Nações Unidas. Mas eu a dei como
político, como patriota, dei-a como comunista, e esta cooperação os comunistas do Brasil
ofereceram de todas as maneiras. Eu só lembro o movimento da Liga de Defesa no Distrito Federal,
onde os comunistas tudo fizeram para que a F.E.B., na realidade, transpusesse esse oceano, e nossa
cooperação não ficasse no domínio do platonismo e da utopia.
Sr. Presidente, meus colegas. Basta lembrar no estrangeiro o que foi a resistência francesa.
Todos os democratas da França empunharam armas naquela situação desesperadora, e ainda aí os
comunistas, levando em conta apenas a necessidade de libertar o seu povo, de ajudar a libertação de
seu povo, entraram para está resistência.
Os nobres colegas sabem a cifra a que montaram as baixas que tiveram só os comunistas
na guerra da resistência francesa. Os comunistas tiveram 70 mil baixas, 70 mil fuzilamentos. O
Partido foi chamado, naqueles dias tenebrosos e heróicos, o partido dos fuzilados, o partido dos
reféns.
Quero também recordar aquelas ilhotas de liberdade que foram as montanhas da
Iugoslávia. Espantou a consciência mundial que, cercado pelo mais poderoso exército até então
existente no mundo, pudesse aquele povo lutar eficiente e vitoriosamente durante aqueles longos
anos de guerra. Lutar com precaríssimas comunicações com o exterior, comunicações que só se
podiam fazer por via aérea, em céus policiados da maneira mais meticulosa pelo inimigo. Ainda aí,
meu colegas, os comunistas deram um dos maiores contingentes para a luta.
Quando a F.E.B. já se cobria de glória nas montanhas dos Apeninos, um dos pontos mais
relevantes nos fatos da nossa História Militar, é o aprisionamento em massa da Divisão número 119
do exército alemão, ainda coube a um brasileiro essa vitória, este triunfo. Este brasileiro é Henrique
Oeste, não comunista, mas que tem assento em nossa bancada como deputado eleito sob a nossa
legenda para á Câmara Federal.
Sr. Presidente. A guerra fascista foi feita com uma consigna: o fantasma comunismo. A
consigna típica do nazismo. Todo aquele drama das vacilações e hesitações dos governantes, tão
bem reconstituída na oração do deputado Henrique Fonseca de Araújo, todas aquelas vacilações
tinham como motor a enorme provocação, lançada pelo fascismo e que se caracterizava nesta
consigna: o fantasma do comunismo.
Hitler tinha razão, afinal de contas, pois foi com o concurso, com a cooperação do
comunismo e dos comunistas que ele se viu sepultado há dois anos, nas ruínas da Chancelaria. Mas
o comunismo foi levantado como um fantasma para servir a política escravizadora do hitlerismo.
Foi esta a sua consigna. Nós todos, sabemos - e poderíamos traçar a crônica desse momento - nós
todos sabemos que a sua consigna conseguiu, num primeiro momento, desorientar aquelas forças
que mais tarde, na iminência do perigo, puderam chegar à sua unidade. As vacilações, as grandes
hesitações reconhecem como causa profunda outros fenômenos. Mas não resta dúvida que a grande
campanha de propaganda, debaixo da qual o nazi-fascismo conquistava todo mundo, ou procurava
conquistar todo o mundo, a grande consigna era levantar, aos olhos ingênuos do maior número, o

fantasma do comunismo. O fantasma do comunismo era a unidade fictícia que o fascismo pretendia
opor à grande unidade, de ânsia de liberdade, que finalmente lhe opuseram as nações democráticas.
Ora, senhor Presidente, nós hoje, nas vésperas da comemoração desta grande efeméride,
nós estávamos vendo levantar-se de novo, erguer-se de novo a consigna do grande derrotado da
guerra: a consigna do fantasma do comunismo. Ontem tivemos decisão que foi preparada sob a
mesma consigna que já devia estar sepultada com os escombros do nazismo desde dois anos atrás.
A sentença que decidiu pelo fechamento do Partido Comunista do Brasil foi feita sob a
pressão daqueles que, não tendo outro recurso, que não tendo outra justificativa, levantam
novamente a palavra de ordem do Hitlerismo: a luta anticomunista, fantasma do comunismo.
Os meus dignos pares deputados de uma Assembléia que conta com representantes
comunistas, que conta com a bancada do Partido Comunista do Brasil, de que os comunistas
constituem uma força empenhada na solução dos grandes problemas da nossa terra. Eu faço um
apelo à verdade e desejo que ela seja expressa pelos meus dignos pares: Onde, em que ação a
bancada do Partido Comunista do Brasil com assento nesta Casa, procurou entorpecer a atividade
dos representantes do povo? E não se diga que isto é característica desta bancada; que isso depende
das características pessoais dos deputados aqui presentes. Nós aqui não defendemos, nada que não
passe pelo crivo da direção do Partido Comunista do Brasil; a nossa palavra aqui, mesmo quando
parece improvisada tem a chancela do Partido Comunista do Brasil. Quem está falando aqui é o
Partido Comunista do Brasil.
Se defeitos apresentamos nas nossas atuações, são defeitos que cabem inteiramente ao
partido a que nós pertencemos, e alguma coisa de construtivo, de espírito unitário, de colaboração
que aqui estejamos fazendo para esta Casa, não depende da origem destes deputados, não depende
do temperamento pessoal de cada um, não depende do seu maior ou menor grau de instrução ou de
cultura.
Nós estamos aqui aplicando organicamente a linha política do nosso Partido. O nosso
Partido pode dar, já deu, nesta Casa - penso que sobre isso não há dúvida alguma - já deu nesta
Casa provas do espírito que o anima, espírito de cooperação, espírito de colaboração construtiva.
Eu pergunto, Sr. Presidente, onde está este fantasma? No quê é que o Partido Comunista
pode atentar contra a Democracia Brasileira?
A este respeito, Sr. Presidente, e meus dignos pares, eu queria ler à Casa alguns conceitos
emitidos no voto do desembargador Ribeiro da Costa:
"Já ficou assinalado, no voto que proferiu o eminente professor Sá Filho, voto que é uma
construção notável, tanto pelo brilho dos conceitos como pelo estilo, pela sistematização do estudo,
coordenação da doutrina e admirável equilíbrio, a origem do movimento desenvolvido por aquela
associação, estando, assim, fora de dúvida que a mesma exerce uma poderosa influência sobre as
massas proletárias. Sob influências eufóricas ainda no estágio da ditadura, venceram-se os óbices,
com espanto de uns e aplausos de outros, aplausos que nos vinham até de muito longe, com
ressonâncias lidimamente democráticas. A observação desse fenômeno leva-nos a cogitações
importantes a primeira das quais reside na possibilidade mais ampla que se concedeu ao povo, para
participar através dos seus representantes dos atos da vida política da Nação. Nada mais salutar à
prática da democracia. E restringir esse direito é ação antidemocrática, contrária, portanto, à
essência do regime. Não se compreende, nessa altura, porque regredir no alcance de tamanha
conquista. Vejamos, agora, as razões de ordem prática cada qual de mais irrefutáveis vantagens. O
Partido Comunista, conquistando seu registro, estabeleceu entre as demais correntes partidárias uma
ação emulatória considerável. Bastaria ter contribuído para a formação de quadros de eleitores
possuídos de melhor compreensão e organizados sob disciplina partidária. A concorrência despertou
no eleitor a verdadeira consciência cívica. Surgiu a luta, e com ela a noção dos deveres que
incumbem ao cidadão. As objeções, que se levantam contra a existência legal do Partido Comunista
não devem construir obstáculo ao seu funcionamento. Qualquer vedação nesse sentido ocasionará
mal irremediável, enfraquecendo o organismo democrático".
Não quero usar, num momento como este, de uma falsa modéstia e dar a acreditar que nós
não somos necessários nesta Casa. Aqui todos somos indispensáveis. Qualquer de nós, aqui, é

indispensável, e a maior satisfação que eu, como obscuro membro desta Casa (não apoiado) sinto
quando chego aqui é a de ver as bancadas repletas. Desejo que todos estejam aqui. Quanto maior o
número, mais oposição à minha bancada, que é a menor de todas, mas maior a significarão dos
nossos atos, dos nossos votos e maior a oportunidade de estarmos na realidade representando o
sentimento de todo o povo do Rio Grande.
De modo que me parece, creio mesmo que a presença da bancada Comunista no jogo da
Democracia Brasileira é, como disse e como se depreende do voto do desembargador Ribeiro da
Costa, uma necessidade vital para a democracia.
Não se compreende hoje uma Democracia Brasileira, depois da guerra de libertação dos
povos, sem a cooperação do Partido Comunista.
O Partido Comunista é o partido especifico da classe operária. Não venham me dizer que
os operários brasileiros estão distribuídos em todos os partidos. Eu sei que estão, mas o partido
especifico da classe, o partido vanguarda da classe é o Partido Comunista, e, quando aqueles que
não são operários pertencem a esse partido e têm cargos de responsabilidade nesse Partido, pode-se
afiançar que estão irmanados ideologicamente com a classe que representam.
O Partido Comunista é o partido específico do proletariado. Este partido, uma vez retirado
da liça onde se debatem todas as correntes de opinião, vai privar o proletariado da sua representação
específica e eu tenho a certeza de que os fascistas e reacionários que pressionaram sobre os três
juizes do Tribunal Superior Eleitoral...
O Sr. GODÓI ILHA - Protesto! Não apoiado! Protesto contra a acusação de V.Exª de que os
eminentes juizes do Supremo Tribunal Eleitoral Brasileiro cedessem a pressões ocultas.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu agradeço o aparte de V.Exª Mas vou fazer a prova da
minha afirmação.
Não somos unicamente nós os comunistas a afirmar isso. Tenho em meu poder uma
declaração do eminente deputado Prado Kelly, proferida há dois dias na Câmara dos Deputados,
para a qual peço toda a atenção do nobre deputado Américo Godoy Ilha.
Conheço pessoalmente o deputado Prado Kelly. Conheço o espírito, a mentalidade do
deputado Prado Kelly.
Eu me encontrei com ele num momento em que as qualidades de isenção, de coragem, de
espírito de justiça vêm facilmente à tona. Eu me encontrei com ele num plenário: no primeiro
Congresso Brasileiro de Escritores, realizado em 1945, em São Paulo.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Descendente de uma das maiores expressões da
magistratura brasileira.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Exatamente, filho de um dos maiores expoentes da
magistratura brasileira. Eu sou adversário político do deputado Prado Kelly. No Congresso doe
escritores, ele presidiu a Comissão de que eu era relator, a Comissão cuja tarefa principal foi a
feitura da definição de princípios dos escritores brasileiros. Disse o deputado Prado Kelly:
"Sei, senhor presidente, que dois cidadãos, infelizmente vinculados à responsabilidade da
ditadura, provocam o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral".
Ele quer dizer com isso, o que nós estamos cansados de saber.
A justiça eleitoral brasileira não viu o seu prestígio comprometido com os votos de 3 dos
seus membros. A justiça brasileira não está em causa. O melhor comprovante de que assim nós
pensamos está em que vamos recorrer para essa justiça, vamos fazer um recurso para o Supremo
Tribunal Federal, e ainda esperamos da justiça a correção dessa calamitosa sentença. Nós não
envolvemos a dignidade da justiça eleitoral nos nossos ataques. Nós aqui nesta Casa, e eu
especialmente (basta percorrer os anais da Assembléia para se certificar disso) já fizemos uma
declaração solene sobre quanto nós, representantes do povo, somos reconhecidos à imparcialidade e
ao espírito de justiça, com que a justiça Eleitoral no Estado presidiu as duas eleições que se
realizaram no Brasil nestes últimos anos.
Não vai esta minha observação, e eu penso que o nobre deputado refletirá sobre o seu
aparte tão veemente, não vão estas minhas palavras com endereço a uma instituição que nós, não só
queremos forte, como desejamos fortalecer.

Senhor Presidente, srs. representantes. O aparte do nobre colega, deputado Américo Godói
Ilha, me obriga a trazer para este plenário uma inquietação, uma preocupação que já domina
grandes setores do povo rio-grandense.
O grave da decisão da maioria, o grave dos votos desses 3 ministros não é em si a sentença,
que pode ser, e nós confiamos nisso, que pode ser revogada. O grave é que o povo está sentindo,
contrariamente ao meu digno colega, que esta decisão é política e que esta decisão política só foi
conquistada sob pressão. A inquietação, a preocupação do povo, não é tanto por uma sentença, que
pode ser revogada. É porque o povo num momento de ressurgimento de todas as suas esperanças,
está na iminência de perder esta grande esperança: a imparcialidade, a independência do poder
judiciário. Nós, aqui, como um dos poderes, temos tido o cuidado de resguardar a soberania e as
prerrogativas de todos os poderes no Estado.
As nossas idéias colidem sob o aspecto doutrinário em mais de um ponto. Num ponto
porém nós estamos de acordo: que para defender as nossas prerrogativas, para defender, a nossa
soberania, temos de começar por compreender e respeitar a soberania dos outros poderes.
O Sr. JULIO TEIXEIRA - A reação deu exemplo ao contrário, atacando, furiosamente, o
ministro Sá Filho, quando proferiu seu brilhante voto a respeito do assunto.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente. Srs. representantes. Não estaria, nesse
momento, prendendo a atenção desta casa se não compreendesse que há na decisão de ontem, um
fato sobre o qual todos nós devemos esta vigilantes.
Sr. Presidente. Valho-me da minha inviolabilidade como deputado, da minha imunidade
nesta tribuna, para declarar a V.Exª que pertenço ao Partido Comunista desde 1934. Ingressei no
Partido Comunista em sua plena ilegalidade. Reuni-me ilegalmente, mudei de nome, mudei de
profissão, fui um criminoso perante as leis políticas do Estado. Inaugurei, no Brasil, a Lei de
Segurança Nacional. Fui anistiado, porque, ainda depois da guerra de libertação dos povos, e talvez
por isso mesmo, quando os restos fascistas procuravam acabar no Brasil com os anseios populares
que levaram a nossa nação à guerra, sofri um novo processo, que não chegou ao seu final porque a
anistia o colheu em pleno andamento.
Devo dizer, sr. Presidente e ilustres membros desta Casa, que nós, do Partido Comunista,
não fazemos da legalidade um tabu. O Partido Comunista tem 25 anos de existência e 23 de vida
ilegal. O Partido Comunista não está defendendo apenas aquilo que estamos certos que virá às
nossas mãos - a legalidade - mas sim a existência de todos os partidos políticos. O momento é de
ascensão da democracia. Essa reação que pressionou parte dos nossos juizes, e que conseguiu uma
sentença contrária à democracia, essa reação nada mais está fazendo do que um ato de desespero.
Estou certo de que a legalidade de todos os partidos, inclusive do meu, será uma conseqüência
natural da marcha ascensional da democracia em todo o mundo e na nossa terra.
Nós não subestimamos esse grande problema do cancelamento do registro do Partido
Comunista. Mas nós recebemos esta decisão com serenidade. O que nós vimos, e é por isso que
trouxe o assunto aqui para esta Casa, o que nós vimos é que há forças reacionárias, interessadas no
fechamento do Partido Comunista, inclusive no fechamento desta Casa, e interessadas no
fechamento de todos os partidos. E, daqui por diante, depois de fechado o Partido Comunista,
aqueles que tiverem a coragem de aludir às estepes geladas da Rússia, como o fez o nobre colega
Osvaldo Bastos, ou aludir à resistência heróica de Stalingrado, Moscou e Leningrado, como o fez o
nobre deputado do Partido Libertador, nosso digno colega Henrique Fonseca de Araújo, serão
taxados de comunistas, como na história do passado foram tachados de comunistas Pedro Ernesto,
João Mangabeira, Domingos Velasco e Abel Chermont, que foram levados para os cárceres. Entre
esses, Abel Chermont foi seviciado e apanhou da polícia política, da polícia gestapiana de Filinto
Muller. Esta a perspectiva que se abre a todas as vozes livres, inclusive desta Assembléia.
O Sr. NUNES DE CAMPOS - Posso garantir a V. Exª que, embora sejamos adversários do
comunismo, na defesa das nossas idéias, conduzir-nos-emos com a mesma coragem cívica que V.Exª
está demonstrando, para defender a liberdade de pensamento e a nossa ideologia.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - E com isso estaremos concorrendo para a democracia. E é
o que está fazendo, neste momento, com antecipação, o nobre deputado João Nunes de Campos.

Estou dando essa contribuição à defesa da democracia. Eu estou aqui defendendo a legalidade do
registro eleitoral do Partido Comunista, que, estou certo, virá outra vez a vigorar.
Estou defendendo aquilo que se propõe defender o nobre colega: defendendo o direito de
existência de todos os partidos.
Não resta dúvida, Sr. Presidente, que há no Brasil um grupo fascista, infelizmente
enquistado no governo, um grupo fascista que conspira para uma decisão dessa ordem, feita sob
pressão desse grupo em que vemos altas personalidades, ao lado de servidores públicos que já
mostraram exuberantemente serem inimigos do povo. Nós vemos o Sr. Ministro do Trabalho,
Morvan de Figueiredo, nós vemos o sr. Pereira Lima, nós vemos ministro Costa Neto, vemos o
general Alcio Souto. Esses elementos estão conspirando contra o povo. Nós apoiamos esse
Governo, nós apoiamos as medidas democráticas desse governo. No tempo do Estado Novo nós
fomos acusados, nesta Casa mesmo já se levantou uma acusação, uma acusação bem intencionada,
que revelava talvez a incompreensão de nossos propósitos naquele momento: já se levantou a
acusação de que nós apoiávamos o Estado Novo. Nós apoiávamos o Estado Novo nas suas medidas
democráticas. Apoiávamos o Estado Novo de dentro da prisão. O senador Luiz Carlos Prestes, o
grande líder do Partido Comunista, ainda preso, se rompeu a sua incomunicabilidade, deu um apoio
que foi explorado por aqueles que queriam que nós combatêssemos primeiro o fascismo aqui
dentro, para depois combater o fascismo lá fora. Entre esses, estavam pessoas das minhas relações e
que hoje são altos expoentes da política nacional. Não desejo declinar esses nomes. Dentro de
pouco tempo eles confirmarão as minhas declarações. Entretanto, nós apoiávamos, o governo
visando a marcha da democracia na nossa terra. Nós não fazemos questão de pessoas: fazemos
questão de fatos, questão de atos. O Presidente da República pode contar com o nosso apoio em
todos os, seus atos democráticos, de modo que nós hoje, postos fora da lei - é uma expressão
imprópria, nós não estamos fora de lei - nós hoje, os supostos fora da lei, estamos colaborando mais
eficientemente com o Governo do que esse fascista que, atirando o Governo contra a Justiça,
atirando o Governo contra o povo, atirando o Governo contra os partidos, outra coisa não visa,
como disse nobre deputado pelo Partido Social Democrático, na sua intervenção de hoje, o meu
honrado amigo Luciano Machado, referindo-se à existência de grupos na nossa Pátria, outra coisa
não visa senão uma política própria, a sua política doméstica, e não hesitam em jogar os altos
poderes, da República uns contra os outros. Esta e que é a verdade. Não quero que vejam nas
minhas palavras - e eu tenho o direito de exigir isso dos meus pares, porque não é pela primeira vez
que ocupo a atenção, com atos ou palavras, dos meus dignos colegas; não vejam nesta minha
atitude senão o propósito de mostrar que, quando nos colocamos nesta posição, é em defesa da
democracia. Sobre isto não tenhamos dúvida. A situação de 1937 só não se repetirá se nós, os
representantes dos partidos com assento nesta Casa não capitularmos. Se capitularmos, se esta Casa
começar por dar concessão para processarem deputados, nós mesmos... (...)
O Sr DYONELIO MACHADO - Pois bem, se começarmos nesta Casa ou nas outras Casas
Parlamentares, por dar essa licença para levantar a inviolabilidade dos seus pares, ou capitularmos,
em suma, nós estaremos preparando o advento de um regime que será tanto mais monstruoso,
quanto consistirá em um dos poucos cancros fascistas que ainda existem no mundo: Espanha,
Portugal, Paraguai.
O Brasil já se enfileirou, desde a sentença de ontem, neste grupo; o Brasil, com esses outros
três países, alguns dos quais já foram condenados nesta Casa, o Brasil se colocou neste grupo: são
os únicos países do mundo onde o Partido Comunista não tem vida legal.
Mas houve outras formas de pressão e quero lembrar à Casa a coincidência do fechamento
da Juventude Comunista, por um ato de força, por um ato inconstitucional, por um ato em que se
teve de exumar as leis moralmente, politicamente revogadas pela nacionalidade, inclusive a
famigerada lei de Gordo, a monstruosa lei nº 38, a Lei de Segurança Nacional. O fechamento da
Juventude Comunista, infringindo a nossa Constituição, coincidiu com o voto do eminente
professor Sá Filho, favorável à manutenção do registro eleitoral do Partido Comunista. No dia em
que se devia obter uma decisão da Justiça Eleitoral, nesse dia, os grupos fascistas a serviço do
imperialismo ianque na nossa terra, esses grupos, que como instrumentos...

O Sr. MEM DE SA - Eu estava ouvindo encantado a V. Exª, mas creio que esta alusão, agora,
não está de acordo com a superioridade com que V.Exª estava conduzindo o seu discurso, ao dizer
que os grupos fascistas do Brasil estão ao serviço do imperialismo ianque.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu agradeço o aparte, mas, o nobre colega começa por
uma confusão, está confundindo o imperialismo ianque com a nação norte-americana, com povo
norte-americano. É preciso fundamentalmente distinguir...
O Sr. MEM DE SÁ - Não apoiado.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O que o imperialismo ianque pretendia, na guerra, não
eram os mesmos objetivos que a nação norte-americana colimava. O que ele pretendia era fazer a
conquista de novas fontes de matéria-prima, era o alargamento do mercado externo. E após a guerra
queria o domínio econômico mundial, como declarou um dos grandes nomes da economia norteamericana. Ele não teve dúvidas em afirmar, e os colegas com certeza leram isso, que a economia
norte-americana só poderá salvar-se quando os produtos da indústria estadunidense se espalharem
por todo o mundo. A superprodução amai só poderá subsistir com a escravização econômica de
todo mundo.
O Sr. MEM DE SÁ - Apelei a V.Exª para afastar o seu discurso desse terreno a bem de que
não transformássemos esta Sessão num debate desagradável, em que teria a dizer a V.Exª que
preferia o imperialismo ianque ao imperialismo brutal da Rússia (palmas).
O Sr. NUNES DE CAMPOS - Eu não tenho preferência por nenhum. (Risos).
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu já tive oportunidade de mostrar a impropriedade do
termo. Só há imperialismo num país cuja organização funda na ordem econômica capitalista. O
imperialismo é uma evolução, é uma manifestação final do capitalismo.
O Sr. MEM DE SÁ - Isso na concepção de V.Exª
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Ora, Sr. Presidente, não tenho dúvidas que são essas as
forças, que estão conspirando, neste momento, no Brasil, contra a democracia, porque o clima
democrático lhes é eminentemente adverso.
Eu quero, e não me leve a mal o meu dileto amigo e nobre colega, líder da bancada
Libertadora, rememorar um fato:
A Agência Nacional, órgão de informações ligado diretamente ao Poder Público brasileiro,
portanto uma fonte insuspeita declarou numa nota que eu trarei para aqui - não o fiz hoje, porque
minha pasta não é arquivo - mas que trarei a consideração desta Casa. A Agência Nacional declarou
que o Sr. Presidente da República havia recebido, em audiência especial, no Palácio do Catete, os
srs. Herbert Hoover Filho e A. Curtis, que vêm ao Brasil especialmente, come especialistas que são
em questões de mineração, e em particular do petróleo, vêm como assessores, e eu farei a prova
oportunamente dessas minhas afirmações assessores do Brasil, para a decretação, pelo Congresso
Nacional, das leis sobre mineração. Já temos, como assessores, dois instrumentos da Standard Oil.
Ela já se nacionalizou com antecipação. É também do conhecimento que os representantes do povo
no Parlamento Nacional, no Congresso Nacional, vão ter como assessores dois técnicos que não
representam aqui senão os interesses de empresas, cuja direção está fora, de empresas estrangeiras.
Isto é um fato de suma gravidade.
O Sr. NUNES DE CAMPOS - Oxalá não nos tomem a Volta Redonda!
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Devemos estar vigilantes para impedir isso.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sim oxalá não nos tirem a Volta Redonda. Mas quem é
que pode estar vigilante? É o povo, pelos seus partidos é o povo pela representação nas Casas do
Congresso. Apesar de constituir uma ameaça à nossa independência política e econômica a tutela
que esses dois representantes do imperialismo ianque pretendem dar aos nossos legisladores, sei
que essa tutela será cercada pelo regime quer torna possível a existência dos representantes do povo
no Parlamento.
O Sr. MEM DE SÁ - Não há tutela de espécie alguma. Não posso admitir que o Congresso
Nacional seja tutelado por quem quer que seja.

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Era a conclusão a que queria chegar V.Exª antecipou-se.
Desejo terminar o fio dos meus argumentos, e depois concederei a V.Exª quantos apartes quiser
fazer.
Mas é claro, e eu voto inteiramente com a opinião antecipada de V.Exª O Parlamento
Nacional, o Congresso Nacional, não receberá essa tutela. A intenção dessa tutela existe, mas ele
não a receberá. Os representantes do povo têm dado provas, no Parlamento, da sua independência.
Mas quando este parlamento não existia mais quando nós capitularmos, quem é que vai defender a
soberania do povo?
O Sr. RODRIGO MAGALHÃES - Um novo Floriano Peixoto, respondendo à bala.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito bem. Esperamos pela sua chegada.
O Sr. MEM DE SÁ - Eu ignoro o assunto e creio que V.Exª dele apenas tenha notícia por um
telegrama e os telegramas, muitas vezes não exprimem a verdade, V.Exª sabe perfeitamente, que um
telegrama, muito correntemente, não é bem fiel.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - É uma nota de Agência Nacional. Eu li num jornal do Rio,
"A Agência Nacional distribui essa nota à imprensa carioca". Se nós não vamos acreditar em tudo...
O Sr. MEM DE SÁ - Eu não estou habilitado, portanto, a dizer o que há de verdade com o
contrato desses técnicos e quais as finalidades e os objetivos da sua missão. Li também, há poucos
dias, o telegrama que se referia a esses dois técnicos, como tendo vindo para prestar sua
colaboração, em geral, ao problema do petróleo. Creio, portanto, que nós podemos estar nos
precipitando em nossas apreciações enquanto não conhecermos exatamente se vêm, como diz V.Exª
O Sr. JULIO TEIXEIRA - V.Exª licença para um contra-aparte?
O Sr. MEM DE SÁ - Perdão, mas eu desejo arrematar o meu aparte com a seguinte
declaração: V.Exª há pouco falou que se lançava o "slogan" para aterrorizar o mundo, do fantasma
do comunismo. Eu concordo com V.Exª Nunca participei dele, nunca temi e continuo sem temer o
fantasma do comunismo, mas digo que também não temo e não estou de acordo em ouvir, da
mesma forma, um outro "slogan" o do fantasma do imperialismo ianque, como processo a nos
acorrentar a outros processos de escravização.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Absolutamente. Não se trata de um slogan. Não se trata de
uma consigna. Infelizmente corresponde à realidade. Nós estamos sujeitos à escravização do
imperialismo. Em Porto Alegre, mesmo nos já estamos sentindo isto, sob o julgo dos monopólios. A
Companhia Carris não podia dar bondes à população de Porto Alegre. Bastou que os Poderes
Públicos tomassem a seu cargo o estudo desse problema e, da noite para o dia, as linhas de bondes
da cidade de Porto Alegre receberam um contingente apreciável de carros.
Onde é que estavam os carros?
Uma vez propus a um jornalista que se postasse defronte ao depósito dos bondes com uma
máquina fotográfica, de modo a poder fotografar, e, apanhasse fotograficamente a quantidade de
bondes que recolhem no momento em que o tráfego meio se alivia. Meio se alivia, porque todos nós
sabemos que o tráfego em Porto Alegre não se alivia nunca. Porque o interesse desse monopólio,
que é uma expressão típica do imperialismo ianque, é fazer a qualquer hora, trafegar um carro com
a mesma lotação dos momentos de maior movimento. Com isso está economizando pessoal e
material. Não convém a ele desafogar o tráfego. E, infelizmente, a sua força é tão grande, que foi
necessário uma medida do poder público para que esses carros que eram enfurnados nos depósitos e
ficavam paralisados com prejuízo para a população, viessem novamente ao tráfego.
Eu podia citar mais exemplos. Confundir nossa luta ante o imperialismo com uma consigna
de propaganda, não se justifica.
Mas de qualquer maneira a verdade existe. Nós estamos sob o domínio do monopólio. Esta
Casa, com seus debates, está esclarecendo o problema. Eu desejo que esse debate se renove, se não
nesta, numa outra oportunidade; o esclarecimento que ele traz é uma força contra o monopólio. E é
isso que o monopólio não quer.
O Sr. MEM DE SÁ - Na luta contra os monopólios, estou de acordo com V.Exª Mas, eu
lembro que muito se disse, e com muita razão, contra um monopólio que havia até há um ou dois

anos, a S.A.B.E.L., que nada tinha de ianque. Culpa tem o Poder Público que não age, não toma
medidas...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O exemplo frutifica; o mau exemplo frutifica.
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Aliás os fatos a que estão aludindo os nobres deputados Mem de
Sá e Leonel de Moura Brizola, quanto à atividade que o Poder Público deve exercer implica
reconhecer a necessidade que esse poder tem de se apoiar na vontade do povo.
O Sr. MEM DE SÁ - Estamos de pleno acordo e por isso apelei para o nobre orador para
que trouxesse a sua oração para as finalidades desta Sessão.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não me desviei...
O Sr. MEM DE SÁ - Convenha V.Exª que comemorar o fim da guerra com a discussão do
problema dos bondes em Porto Alegre...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não me desviei um minuto sequer da nossa finalidade.
Nós, prestaremos uma homenagem à luta de libertação do povo, tudo fazendo para que não caíamos
num regime de servidão, de sujeição para o nosso povo.
O Sr. MEM DE SÁ - De qualquer potência. Muito bem.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - De qualquer potência. Mas, senhor Presidente, meus
dignos pares, esta decisão tomada ontem contra o Partido Comunista não modifica a nossa posição
política.
Nós continuaremos na mesma posição de ordem, de apoio aos atos democráticos, emanem
de onde emanarem, e de confiança na Democracia. Os comunistas continuarão a defender a
Constituição e a Democracia. Nós achamos que é impossível liquidar o Partido Comunista, porque
é impossível liquidar o proletariado de que ele é a expressão.
O Sr. NUNES DE CAMPOS - O Partido Trabalhista também é partido de massas.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu reconheço - e já disse no começo de minha oração que o proletariado brasileiro está disseminado também entre os outros partidos. Entretanto, o
Partido Comunista é o partido específico do proletariado.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - Seria um monopólio.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Os nobres colegas hão de reconhecer, meditando sobre o
assunto, que o fator de desordem na nossa Pátria e em países do tipo de nossa economia, é
consumido por essas forças reacionárias imperialistas, que têm o seu assento fora do nosso País e
que aqui utilizam os seus agentes.
O Sr. OSCAR FONTOURA - V.Exª permite um aparte?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Com prazer.
O Sr. OSCAR FONTOURA - Convocados para uma sessão comemorativa ao 2º aniversário
da Paz, ouvimos com encantamento todas as expressões - sempre brilhantes - pronunciadas por
V.Exª, com referência aos fatos. Sentimo-nos até emocionados quando V.Exª contou a esta Casa o seu
nobre esforço no sentido de trazer sua valiosa contribuição ao preparo da F.E.B.
Entretanto, não podermos deixar passar sem uma advertência muito amiga ao nobre colega,
que V.Exª não tem razão quando quer subordinar a decisão da mais alta Corte da Justiça Eleitoral do
Brasil a uma influência estranha e a um imperialismo a que V.Exª, se refere. Não acredito que
aqueles nobres juizes, ao proferir sua decisão, ao enunciar seus votos, estivessem sob influência de
quem quer que fosse, senão sob a influência de seu ponto de vista jurídico.
Também não acredito que o Governo Brasileiro contratando técnicos especializados na
matéria, para informar o Governo sobre sua orientação com respeito ao problema do petróleo, tenha
assumido o compromisso de se submeter à tutela de quem quer seja. Da mesma forma não acredito
que o Governo do Rio Grande, se convidasse técnicos argentinos, norte-americanos, uruguaios ou
de qualquer outro país especializado na pecuária, viria submeter-se à tutela de quem quer que fosse,
assim como, se para o plano de eletrificação, convidasse alemães, suecos, norte-americanos, ou
mesmo russos, ficaria submetido à tutela de alguns desses técnicos.
É uma colaboração técnica que o Governo pode solicitar, sem compromissos outros.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu agradeço o aparte. Mas lembro ao nobre colega que
não se trata de pedir uma assistência técnica para a efetivação de um determinado plano. É claro, e

dou o meu testemunho, eu me apresento como causa de um assunto semelhante. Eu fui ao
estrangeiro receber uma orientação técnica. Nós precisávamos introduzir no serviço de assistência
aos alienados no R.G. do Sul esse novo processo semiótico: a eletroencefalogia. Fui destacado pelo
Governo do Estado para me capacitar sobre a matéria num centro estrangeiro. A minha profissão
progride no Brasil pela possibilidade que se abre aos técnicos brasileiros de irem ao estrangeiro,
pelo contato, em congressos, com técnicos de toda a parte. Os governos todos atraem técnicos.
O Sr. MEM DE SÁ - A Rússia dá o maior exemplo, porque técnicos americanos é que têm
realizado o que ela possui.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não se trata de pedir a assistência técnica; trata-se de
trazer elementos ligados às empresas mais interessadas na exploração desta grande riqueza
nacional, empresas estrangeiras para servir de assessores sobre a legislação. É tão monstruoso isso
que eu compreendo o espanto e a resistência dos colegas de admitirem a fato.
O Sr. MEM DE SÁ - V.Exª não tem certeza do assunto.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu, absolutamente, não disse que sabia que isto era assim.
Invoquei uma fonte insuspeita e me comprometo a trazer, na próxima sessão plenária desta Casa, a
nota de onde tirei esta informação.
O Sr. MEM DE SÁ - Não é necessário.
O Sr. PINHEIRO MACHADO - Não seria de admirar que esses técnicos fossem agentes do
imperialismo, porque dois senadores norte-americanos, já disseram no Senado que "devíamos
cuidar muito bem dos nossos quintais" ...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - E o Brasil era um.
O Sr. PINHEIRO MACHADO - ... nesses "quintais" estava incluído o Brasil. Essa notícia
veio da United Press, uma fonte bastante insuspeita.
O Sr. PRESIDENTE - Devo observar ao nobre orador estar quase findo o prazo regimental,
que lhe foi concedido para falar, espero que resuma, tanto quanto possível, suas palavras, que
devem ser alusivas apenas à passagem do segundo aniversário da vitória das Nações Unidas, objeto
da presente sessão.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Procurarei atender à V. Exª.
Mas, Sr. Presidente, eu acho que com isto respondo ao aparte do nobre colega deputado
Oscar Fontoura, A melhor homenagem que nós podíamos prestar a esta data da participação do
Brasil na guerra de libertação era alertar a Casa e, por nosso intermédio o povo rio-grandense,
contra o perigo de uma nova guerra. E esse perigo existe. Esta nova guerra começa com a guerra
intestina. Nós estamos vendo aqui na América o povo paraguaio se batendo numa luta fratricida,
que bem pode constituir o estopim para uma guerra continental, quando os grandes interesses em
jogo não são outros, em realidade, senão os grandes interesses de empresas imperialistas que,
infelizmente, escravizam e degradam aquele povo.
A melhor maneira de nós comemorarmos esta data é alertar contra o perigo de que sejamos
novamente envolvidos numa hecatombe nas proporções daquela cuja vitória estamos
comemorando.
Quero terminar esta minha oração com o lembrete de que não demos à sombra de Hitler,
com o fechamento do Partido Comunista, como pretexto para o fechamento de todos os Partidos e
como pretexto para retirar à nacionalidade brasileira o direito de se governar por si mesma, não
demos à sombra sinistra de Hitler a impressão de que, nesse dia, ela possa estar comemorando uma
vitória.
O fechamento do Partido Comunista acarretará o começo da morte da democracia brasileira,
se não opusermos, todos os democratas com assento nesta Casa, uma resistência à luta que se
processa contra a democracia. Vai parecer que, trazendo novamente a consigna de Hitler para, por
meio dela, e insidiosamente, criminosamente, atentar contra a democracia, se esteja festejando, no
Dia da Vitória, a vitória de Hitler, (Muito bem).
É o que eu desejava dizer. (Palmas).
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(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Pedi a palavra, Sr. Presidente, para fazer uma retificação
da ata. Eu fui o primeiro representante do povo a propor, na Comissão dos líderes, conjuntamente
com outros colegas, que devíamos suspender temporariamente as reuniões desta Casa, com o fim de
progredirmos no trabalho constitucional. Entretanto, atendendo a que a Comissão dos líderes,
incansavelmente, com a assistência dos membros da Comissão Constitucional e sob a presidência
do honrado Presidente desta Casa, cujo nome declino com grande satisfação, Dr. Edgar Luiz
Schneider, atendendo a que a Comissão já estava adiantada nos seus trabalhos, eu não concordei em
que iniciássemos esta semana sem dar número para o plenário, visto a expectativa do povo riograndense, que não poderia compreender que, no momento em que está em jogo a democracia do
Brasil, a Assembléia Legislativa do Estado, em que o povo deposita todas as suas esperanças, não
se reunisse, inclusive para, no debate amplo, apressar o trabalho da constitucionalização do Estado.
E nestas condições, Sr. Presidente, eu compareci à Casa à hora regimental, ocupei o meu lugar na
minha bancada e vejo que meu nome não figura na lista de presença dos deputados que ontem
compareceram à Assembléia. Peço, portanto, que o Sr. Presidente mande retificar a ata neste
particular.
(...)
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma explicação pessoal.
O Sr. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre deputado.
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Sr. Presidente. Srs. deputados.
Ergo a minha voz, desta tribuna, em momento tormentoso para a Democracia nascente em
nossa terra.
Pretendo tecer algumas considerações, tendo em vista a Constituição Federal, e também o
Projeto de Constituição que deveremos promulgar.
Antes, porém, Sr. Presidente, e srs. deputados, devo render-me a um dever patriótico,
fazendo, como convém, a evocação histórica da data em que assinalamos, mais uma vez, o
transcurso daquele dia glorioso para nossa história, e que, resultou na Abolição da escravatura.
Não é demais, Sr. Presidente e srs. deputados, que tornemos a olhar para o passado, para, do
recesso da nossa história, arrancarmos aqueles vultos que, pelo seu patriotismo, pela sua
envergadura moral, souberam enfrentar as situações mais graves do momento, lutando por um ideal
que eles tinham certeza de que, mais cedo ou mais tarde, se transformaria em realidade radiosa para
nossa terra,
Aqui ficam, Sr. Presidente e Srs. deputados, as homenagens que um representante do povo,
certo também de que está expressando os sentimentos de todos os demais Srs. deputados, as
homenagens de um representante que se sente no dever indeclinável de não deixar que passe sem a
devida rememoração um fato de tal vulto, dentro da história brilhante de nossa Pátria.
Sr. Presidente. Srs. deputados. Acontecimentos recentes reclamam que, através desta
explicação pessoal, eu traga ao soberano conhecimento desta Casa, fatos que, pela sua gravidade,
pela sua relevância, estão a reclamar de nós uma atenção muito séria, uma preocupação da mais alta
monta.
A nossa constituição federal e o projeto de constituição que estamos elaborando, estão
ameaçados de deverem ser considerados como documentos inexistentes para aqueles que não

tripudiam em violar direitos tenros ainda e conquistados todos a duras penas nas lutas, mais sérias
dentro e fora de nossa Pátria.
O Sr. PINHEIRO MACHADO - V. Exª dá licença para um aparte?
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Pois não.
O Sr. PINHEIRO MACHADO - Para o senhor Presidente da República parece que não
existe mais a Constituição Federal.
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Senhor Presidente. Srs. deputados. Muito se nos impõe essa
consideração, para que os representantes populares, com os deveres que dessa condição resultam,
dediquem-se e votem-se a essa tarefa grandiosa de estruturar politicamente o nosso Estado. Não é
possível que alguém de nós se mantenha indiferente àquilo que é fundamental: preservar o que já
existe e lutar pata que não nos tirem aquilo que tão raramente conquistamos.
Senhor Presidente. Senhores deputados. Uma veneranda decisão judicial cassou o registro
eleitoral do Partido Comunista do Brasil. Este fato que, sem dúvida alguma tem um incontrastável
significado político, já mereceu o pronunciamento de quase todos os membros desta Casa que,
ressalvando as suas idéias pessoais, souberam mostrar-se dignos democratas afirmando que
respeitavam as idéias alheias, mas que consideravam um erro a inexistência de um partido político
qualquer dentro do regime democrático. A esse respeito os documentos são recentes, inclusive
declarações prestadas pelos eminentes líderes dos diversos partidos aqui representados e que foram
reproduzias em nossa imprensa.
Mas, senhor Presidente, senhores deputados, algo mala existe que precisa merecer a nossa
atenção, o nosso cuidado, o nosso carinho patriótico, o nosso dever inafastável de defender as
instituições que conquistamos penosamente. Mas não é demais citar e repetir que o poder executivo
está abandonando aquela conduta que todos os brasileiros dele esperavam e que pressionou um
Tribunal judiciário. Não estou aqui para afirmar que os honrados magistrados foram influenciados
pelo Poder Executivo e nenhum elemento teria para fazer semelhante afirmativa. Mas eu quero
perguntar aos nobres representantes se não é palpável, se não é perfeitamente sentido que o Poder
Executivo, o senhor Presidente da República usou de instrumentos no sentido de amedrontar e
pressionar o Poder Judiciário? Isto, senhores deputados, é incontestável e o documento está aí para
ser visto, no sentido de comprovar essa minha assertiva.
No momento preciso que se discutia aquele julgamento - julgamento que se apresentava de
início com a característica de decisão que salvaria definitivamente a democracia - naqueles dias o
senhor Presidente da República não tripudiou em firmar um decreto inconstitucional cassando as
atividades de uma organização juvenil, como era a "União da Juventude Comunista".
Senhor Presidente. Senhores deputados. Não cumpre aqui verificar a inconstitucionalidade
ou não do decreto. O que nós temos que verificar e constatar é que esse decreto foi um desses
instrumentos utilizados pelo poder Executivo para pressionar o soberano poder Judiciário em nossa
terra.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª permite um aparte?
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Como foi também instrumento a declaração do senhor
Presidente da República e do Ministro da Justiça nas vésperas das eleições, já concluindo pela
ilegalidade do Partido Comunista.
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Eu agradeço o aparte de V. Exª .Mas, prosseguindo em minhas
considerações, eu quero reler a essa Casa um documento: A exposição de motivos do referido
decreto, um decreto que além de inconstitucional, pela escassez de seu conteúdo, não comportava
exposição de motivos de espécie alguma. Pois bem; houve a cautela de declarar-se nessa exposição
de motivos, entre outras cousas o seguinte: "doutrina que notoriamente visa a destruição do Estado
democrático, para instituir, em seu lugar, uma ditadura com o sacrifício de todas as liberdades e
direitos fundamentais assegurados na Constituição, cujo artigo 141, parágrafo 13 veda o registro e
funcionamento de qualquer associação cujo programa ou ação contrarie o regime democrático". Só
quem não tiver olhes de ver não sentirá perfeitamente que esse decreto era um désseis instrumentos
de pressão que estava utilizando o poder Executivo sobre a grandeza do poder Judiciário.

Senhor Presidente. Senhores deputados. Não bastaria isso à esse grupelho de fascistas que se
encontra no Governo...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Chefiados hoje pelo presidente da República. Infelizmente
esta é a verdade.
O Sr. PINHEIRO MACHADO - Ele já não é mais, hoje, presidente da República.
O Sr. JULIO TEIXEIRA - É inimigo declarado da democracia, porque, senhores
representantes do povo, ninguém convencerá a quem tem cultura, ou ao mais atrasado dos homens
do povo, que se defende a democracia fechando organizações operárias de qualquer espécie,
associações civis ou que quer que seja, desde que não tenham praticado atos criminosos.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Proibindo o direito de reunião. O "Correio do Povo" de
hoje comunica que o senhor Fábio de Morais dirigindo-se à Repartição Central de Polícia, pediu
enérgicas providências das autoridades policiais, no sentido de impedir a realização de uma reunião
de bancários.
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Senhor Presidente, senhores deputados. Não se trata de fazer uma
exposição vazia, sem uma alusão expressa aos fatos que a comprovam e cuja verdade passa a ser tão
sólida, que, absolutamente, a ninguém será lícito deturpá-la. Na sua ânsia de lutar contra as
organizações livres do operariado em nossa terra, esse Poder Executivo lançou mão, também, de um
decreto inconstitucional para fechar a Confederação dos Trabalhadores do Brasil e as demais
organizações operárias a elas vinculadas. No entretanto, o amai sr. Ministro da Justiça, ele mesmo,
que foi o relator geral do projeto constitucional, interpelado no plenário da nossa Assembléia
Nacional Constituinte, informou que aquele dispositivo da nossa Carta Constitucional que
assegurava a livre associação, que associações profissionais e sindicais são livres - que aquele
dispositivo, uma vez em vigor, teriam todas as organizações operárias a segurança de que
determinariam, livremente, a respeito dos seus interesses.
(...)
O Sr. MEM DE SA - E V. Exª com isso pretende justificar o imperialismo russo, pergunto
eu?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Isso não está em causa.
(...)
O Sr. MEM DE SA - Mas V.Exª nega que a Rússia exerça domínio sobre os países que a
circundam.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Isto não está em causa. (...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Peço licença Sr. Presidente, mas estou com o direito de
dar o aparte que me foi concedido pelo orador. Há uma questão concreta. Não é a Rússia que fecha
48 ou 80 fábricas em São Paulo. É o imperialismo norte-americano, com o seu "dumping”. Não é a
Rússia que ameaça a indústria de calçados e couros no Rio Grande do Sul. É o "dumping” norteamericano. Não vamos desviar uma discussão, um debate que se deve limitar a questões práticas,
para digressões ideológicas. Vamos firmar este ponto concreto. Nós estamos ameaçados por um
polvo cuja cabeça é o imperialismo mais agressivo. No momento, o imperialismo norte-americano é
essa cabeça e está mais próxima de nós do que qualquer outro polvo no mundo. É contra ele que
devemos lutar e aqui não cabe divergência nenhuma. E esse documento é a prova mais eloqüente e
sincera porque é dos próprios autores desse crime isto é, que não se pode, portanto negar.
(...)
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Sr. Presidente, Srs. deputados. Estes fatos, cuja opinião a respeito
deles estamos emitindo desta tribuna, não podem ser contestados. Mas nós não temos a pretensão de
querer que todos pensem pela nossa cabeça, mas nós temos um direito...
O Sr. UNÍRIO MACHADO - V. Exª está criticando, baseado num princípio, criticando o
imperialismo americano. E é preciso, creio, que haja perfeita igualdade. Quando se critica
determinado imperialismo, naturalmente se justifica e se dá o direito ao combate a qualquer
imperialismo. Quando V. Exª critica um povo, deve nos reconhecer o igual direito de criticarmos
qualquer povo, tenha ele a origem que tiver.

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não se está discutindo princípios, mas fatos. E os fatos
estão sendo provados. Estamos discutindo a aplicação prática do imperialismo no Brasil.
O Sr. UNÍRIO MACHADO - No Brasil e no mundo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - E faço um apelo aos nobres deputados...
O Sr. PRESIDENTE - Está com a palavra o nobre deputado Júlio Teixeira.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Estou usando Sr. Presidente de um direito que me
concedeu o deputado Júlio Teixeira, para esse aparte. Fazemos um apelo para que todos nós, que
estamos empenhados e conhecemos, através a palavra dos colegas Leonel Brizola, Paulo Couto e
outras vozes de que no momento não me recordo, assumamos posição democrática contra a
intervenção imperialista.
O Sr. MEM DE SÁ - Claro.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Vamos definir, neste momento, qual é o imperialismo
responsável pela volta da ditadura no Brasil. É o momento mais sério, é a questão mais grave e,
neste momento, qualquer digressão nessa matéria é cumplicidade tácita à volta da ditadura.
O Sr. MEM DE SÁ - Absolutamente.
O Sr. UNÍRIO MACHADO - Absolutamente.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - ... ao regime ditatorial.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não se está discutindo princípios, mas fatos, e os fatos
estão sendo provados. Estamos discutindo a aplicação prática do imperialismo no Brasil.
O Sr. UNÍRIO MACHADO - No Brasil e no mundo.
(...)
O Sr. OSCAR FONTOURA - Qual foi, então, o motivo da comunicação?
O Sr. JULIO TEIXEIRA - O motivo, para nós, é claro.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O motivo foi evidente: matar a democracia.
O Sr. OSCAR FONTOURA - Talvez seja salvar a democracia, asfixiada na Rússia, onde
existe um só Partido.
O Sr. JÚLIO TEIXEIRA - Nada temos a ver com a Rússia. Estamos discutindo aqui a
Constituição que temos obrigação de defender, a Constituição da República dos Estados Unidos do
Brasil.
O Sr. OSCAR FONTOURA - Temos de defender o Brasil contra todos os imperialismos,
inclusive o russo, que se está espalhando pelo mundo inteiro. Não é só o americano. Também a
Rússia tem mandado missões comerciais para, todos os países da América Latina.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª que faça prova.
O Sr. OSCAR FONTOURA - Todo o mundo sabe que, anualmente, vêm missões russas ao
Uruguai e diversos outros países da América Latina, e não são somente missões econômicas...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - (Voltando a abordar a decisão do Tribunal Superior
Eleitoral) - Não sou jurista...
O Sr. OSCAR FONTOURA - Também não sou, evidentemente.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - ...mas, como homem de bom senso, vejo que houve
motivos outros além dos invocados no acórdão e que deveriam ser proferidos nas instruções.
(...)
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Sr. Presidente, Srs. deputados. O fato é que a troco da cassação
do Partido Comunista do Brasil, estão sendo praticadas sérias violências dentro do território do
nosso Estado. Estão sendo apreendidos bens, cujos bens deverão ser transferidos para o Rio de
Janeiro, de acordo com as instruções do Ministro. E mais, estão sendo fechados todos aqueles locais
onde funcionava o Partido, cujo registro foi cassado. A violência é gritante, não é possível
contestação. Mais ainda: o Sr. Ministro da Justiça, inclusive nas instruções, faz alusão a dois artigos
do Código Penal, nº 99 e 100, que se referem a medidas de segurança, em relação a sociedades que
tenham incorrido em crime, e crime só existe quando definido em lei. O Sr. Ministro quer insinuar
que aqueles papéis, documentos, bens e objetos que mandou arrecadar, são instrumentos de crime,
mas, eu aqui nesta Casa devo ter o direito de contar, com o testemunho e confirmação de todos os

juristas que estão aqui dentro, de que não é possível se pretender, a, troco de uma simples cassação
do registro eleitoral, se veja a definição de um delito de qualquer espécie.
(...)
O Sr. BRITO VELHO - Nas razões que lá estavam expendidas, eu não inclui positivamente,
de fundamental ao homem, reunir-se em Partidos para destruir depois a própria ordem social
vigente. Eram outras razões; razões de prudência.
Mas diante dos fatos consumados, que se pode e se deve reexaminar a questão,
principalmente à luz dos princípios, com toda facilidade poderá se provar neste plenário, na
imprensa, em qualquer debate, que o Partido Comunista apesar dos belos caracteres que contem em
seu seio, pelas intenções que possuem seus ilustres próceres, fatalmente, se vitorioso for, há de levar
o Brasil ao regime da ditadura do proletariado, da ditadura do partido único, à semelhança da
Rússia.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - É uma profecia.
O Sr. PINHEIRO MACHADO - V.Exª é deputado não é profeta.
(...)
O Sr. ODILIO MARTINS DE ARAUJO - É rápido. A semente da ideologia comunista não
poderá germinar nas terras sagradas de Santa Cruz. O Brasil nasceu católico desde sua descoberta.
O Sr. PINHEIRO MACHADO - Então, não há perigo algum. Pode existir livremente o
Partido Comunista.
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Muito bem. Se for assim não temos dúvida alguma.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não há incompatibilidade.
O Sr. JÚLIO TEIXEIRA - Sr. Presidente, Srs. deputados. Eu pretendo concluir o meu
pensamento. Eu fazia um apelo, Sr. Presidente, Srs. deputados, para que todos os democratas
sinceros que aqui se encontram, para todos os partidos políticos que aqui estão representados, que
analisassem a situação política real em que nos encontramos, que verificassem que estão
pretendendo cercear os direitos democráticos do povo e que estão declaradamente violando uma
Carta Constitucional promulgada por todo o povo brasileiro. Necessitamos estar unidos nessa
tarefa. Nós não pretendemos impor nossas idéias a quem quer que seja.
Se tivermos a capacidade de convencer a de persuadir, nós cresceremos; se nós não
tivermos, nós não iremos para a frente. Mas o direito de lutar por essas idéias, nós não abrimos mão
dele e entendemos que nenhum democrata sincero pretende no-lo arrebatar.
Mas do que se trata é de salvar a democracia nacional, é de sentir que os inimigos da
democracia a estão traindo. Os que juraram defendê-la estão começando a vacilar e é preciso tomar
posição para encontrar aqueles homens que realmente tenham capacidade de sentir esses problemas
e de fortalecerem a democracia para que o governo venha a ser, realmente, um governo que mereça
a confiança nacional, a confiança de todo a povo, que nos porá a salvo, para os dias futuros, de
quaisquer tentativas que visem mergulhar a democracia em um abismo do qual nós não podemos
afirmar quando sairemos. Era o que ou pretendia dizer.
(...).
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente. Eu aceitei, e muito grato, as cordiais
observações do nosso digno companheiro de representação nesta casa, o deputado Luciano
Machado. Realmente, durante a leitura do seu magnífico e eloqüente discurso, por ocasião da
passagem do "Dia da Vitória", eu não estava com toda a minha mais fina atenção.
O Sr. LUCIANO MACHADO - V. Exª permite um aparte? Aliás, pedi um aparte naquela
ocasião e V. Exª certamente não teve oportunidade de mo conceder.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas, como eu estava dizendo, Sr. Presidente, eu não
estava com a minha mais fina atenção para todas as palavras pronunciadas pelo digno colega, e, daí,
a confusão. Mas, Sr. Presidente, eu ainda quero tirar das conceituações do nobre deputado o sentido
democrático que elas envolvem. Também ele, embora confesse não conhecer a existência de grupos
fascistas que, no Brasil, estejam forçando essas medidas antidemocráticas, ele também, até certo
ponto, se alarma quanto à vida democrática no Brasil.

Se entendi bem - não tive a oportunidade de ler - ele também deseja que a democracia esteja
a coberto de todos os ataques e lembrou...
O Sr. LUCIANO MACHADO - A minha explicação pessoal é a seguinte: Acho que os
partidos que considero democráticos contam em seu seio, muitas vezes, elementos que não se
entendem quando deviam se entender e, dessa falta de entendimentos, vem, conseqüentemente, o
enfraquecimento da democracia. É isso o que quero dizer.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Desta vez ouvi bem. É, portanto, a tese que estou
sustentando. Tudo quanto atacar a democracia, inclusive esta falta de identidade nos partidos
democráticos, merece toda a nossa atenção, porque o que nós queremos aqui é, defender a
democracia, levando em conta todos os seus elementos; é como uma grande construção, que não
resulta de outra coisa senão da superposição de pequenos elementos. Esta casa, que tem resistido
aos anos, a decênios, talvez a mais de um século, é formada por pequenos elementos, que são os
tijolos, pequenas unidades.
Nós estaremos, na realidade, defendendo esta grande construção da ordem democrática se
subestimamos elementos, grandes ou pequenos, que possam atentar contra ela?
Ratificando a minha interpretação que dei ao discurso do nobre colega, eu me congratulo
com ele pela vigilância que apresenta pela preservação da ordem democrática no Brasil.
Aproveito a oportunidade de estar na tribuna para ler à Casa o seguinte telegrama, que
recebi:
"Deputado DYONÉLIO MACHADO - Assembléia Legislativa – P. Alegre. (Procedente de
Rio Grande). Felicito o seu último discurso democracia sofreu rude golpe que se não reparado será
o início de nova era de retrocesso ignorância brutalidade policial sou solidário todos os democratas
este momento (as.) Hélio Moraes".
Trata-se, como se viu, do Dr. Hélio Moraes. Não é nosso co-estaduano. Exerce atualmente
as funções de médico militar numa guarnição na cidade de Rio Grande. É uma voz do povo; não
tem ligações partidárias com ninguém, é um apolítico, no sentido partidário, mas que, neste
momento, se coloca, decisivamente, galhardamente, ao lado da democracia. Eu tomo as suas
felicitações ao meu discurso, não como endereçadas a um discurso, que não teria merecido mesmo
felicitações pela sua forma literária, pela sua eloqüência, porque não sou orador.
O Sr. BRITO VELHO - Não apoiado.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - É na realidade, um protesto contra o atentado que se
premedita e que já está em processo contra a democracia. E, neste caso, desejo que fique registrado
nos Anais desta Casa, como uma voz eloqüente e espontânea, de um brasileiro. Era o que eu tinha a
dizer.
(...)

Sessão de 14 de maio de 1947
( Sobre as constituições republicanas)

(...)
O Sr. FRANCISCO BROCHADO DA ROCHA - V.Exª me permite outro aparte? É só no
interesse também de obtermos um ponto de concordância. Na Constituição de Castilhos havia três
poderes: a Presidência, a Assembléia e o Judiciário.
(...)
O Sr. MEM DE SA - Não foi destruiria, pois prova que pode haver essa situação, sem
quebra da independência, tanto que a Constituição de 14 de Julho estabeleceu e falava em
"independência de poderes". E exatamente o que sustentou o nobre colega.
Acho que, no caso do veto e no caso do orçamento, não deixa de haver Independência,
porque a lei traçou a órbita de atribuições e, se a lei, ou a Constituição, traçou esta órbita de
atribuições: "licet, placet". Pois no sistema parlamentar também é a Constituição que traça esse
poder. É também a Constituição que fixa as atribuições do Parlamento e do Gabinete.
(...)
O Sr. FRANCISCO BROCHADO DA ROCHA - Não tenho a menor dúvida quanto à
independência do poder Executivo em face do Legislativo, no regime parlamentar. Não tenho a
menor dúvida. Gostaria, agora, que V. Exª provasse que o regime parlamentar não fere o princípio da
independência dos poderes, quanto a todos os poderes que pressupõe.
(...)
O Sr. MEM DE SÁ - De modo que essa fraqueza existe na lei, mas a realidade não
corresponde a ela, e o mesmo vale a respeito da responsabilidade que existe na lei, mas nunca, em
parte alguma, foi efetivada.
Houve um caso, em Norte-América, em que, por apenas um voto, deixou de ser dado o
"impeachment" de um governador. Mas, até hoje nenhum governante, no sistema presidencial, foi
responsabilizado.
Quero citar, a este respeito, um depoimento extremamente interessante, de um dos maiores
parlamentaristas que existem no Brasil, o Sr. José Augusto.
O Sr. José Augusto se converteu ao parlamentarismo depois de ter sido presidente do Rio
Grande do Norte. Era então presidencialista, e terminado o seu mandato, se converteu ao sistema
oposto, dizendo que o presidencialismo é um sistema tal que se tivesse querido mandar matar
alguém, o teria feito impunemente.
É preciso ser muito estúpido, é preciso ser palmarmente bronco um presidente ou
governador para exorbitar tão inescrupulosamente de seus poderes, a ponto de cair na sanção que a
lei prescreve.
A respeito do Judiciário, o nobre deputado Bastos novamente explicou com clareza e brilho
invulgar, porque ao Judiciário se atribui a competência de anular leis. Mas, a explicação não
demove a objeção, e eu lembro a S. Exª que esse argumento é meu: é de Maximiliano, é de
Barbalho. Lá, e em todos os tratadistas, se aponta a competência do Judiciário, como uma das
manifestações da intromissão, da interferência de um poder em outro.
Eu lembro ainda outra interferência, não menos grave, do Judiciário.

O Judiciário legisla em direito processual, ao estabelecer seu regimento interno, regimento
que tem, como sabem todos os que labutam no foro, uma importância decisiva no processo e
julgamento das causas.
Chegamos agora ao que V.Exas. tanto esperam, que eu sustente que no parlamentarismo há
independência de poderes. Minha resposta já foi dada. Existe tanta independência, ou mais, do que
no presidencialismo. Mas, não digo que exista independência, porque a minha tese é esta, desde o
começo: não há independência de poderes. Não pode haver independência de órgãos dentro de um
organismo animal ou social.
Isto eu disse reiteradamente, e seria um verdadeiro absurdo, seria palmarmente
improcedente se eu sustentasse a possibilidade duma Assembléia demitir um Gabinete, e ao mesmo
tempo que esse Gabinete não estava na dependência da Assembléia.
(...)
O Sr. MEM DE SA - É irresponsável, mas pode exercer influência sobre o governo, e
presidir reuniões do governo.
Portanto, no parlamentarismo, o que há é equilíbrio, é interdependência; o que há é um
sistema que pretende considerar a realidade e resolver os problemas honestamente, presidencialismo
faz como a avestruz, que esconde a cabeça debaixo da asa para não enfrentar o perigo. O conflito de
poderes é da natureza das cousas, é fatal à vida de uma sociedade. No presidencialismo esses atritos
e conflitos não se resolvem, não têm solução possível. O parlamentarismo procede honestamente
diante da realidade e estabelece a solução para o caso. Se esta solução ofende o princípio da
independência, é preciso não esquecer que esta ofensa é uma resultante da realidade social, que
existe no parlamentarismo, como no presidencialismo. Neste, porém, não se resolve o problema por
um motivo muito simples: porque há uma supremacia escancarada, que ninguém pode negar, do
Executivo sobre o Legislativo.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu levantei a preliminar. Se a Constituição rio-grandense,
inspirada por Júlio de Castilhos, representava um tipo de constituição presidencialista...
O Sr. FRANCISCO BROCHADO DA ROCHA - Perdão, ela não é presidencialista.
O Sr. MEM DE SA - Peço licença para divergir e lembro a V.Exª que todos os castilhistas
são defensores da Constituição de 14 de Julho, que consideravam o supra-sumo do
presidencialismo, a forma mais perfeita do sistema presidencial.
O Sr. FRANCISCO BROCHADO DA ROCHA - A forma perfeita do sistema presidencial é
a Constituição norte-americana. A Constituição brasileira de 1891 é mais presidencialista do que a
Constituição americana. O modelo real é a americana.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Poder-se-ia considerar a Constituição de 91 como forma
evolutiva da constituição presidencialista, no sentido do presidencialismo.
O Sr MEM DE SA - Exatamente, como a ditadura é a forma evolutiva do presidencialismo.
A ditadura é a evolução lógica do presidencialismo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - E neste caso os presidencialistas defensores da
Constituição de 91, da Constituição rio-grandense, não consideravam pejorativa a denominação de
ditadura.
O Sr. FRANCISCO BROCHADO DA ROCHA - Ditadura científica.
O Sr. MEM DE SÁ - Ditadura científica...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Somente mais tarde, ao se abrir um grande dissídio que
conduziu à revolução assisista é que o termo passou a ser pejorativo. Eu queria somente lembrar ao
nobre líder da bancada libertadora que o artigo 6, título III, das atribuições, diz: "Expor anualmente
a situação dos negócios do Estado à Assembléia dos representantes, indicando-lhes as providências
dela dependentes, em mensagem minuciosa, que remeterá, à respectiva secretaria". Não lhe tira a
faculdade de iniciativa, como naquela atribuição restritiva de confeccionar o orçamento; ainda
exercia uma suzerania, porque indicava as formas...
O Sr. JOÃO LINO BRAUN - Peço ao nobre colega que leia o artigo 20 dessa Constituição.

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu remonto ao artigo anterior, o 5o, que dá o direito à
Assembléia de se convocar por si mesma ou prorrogar suas sessões, negando entre as atribuições do
Legislativo e conferidas ao Executivo, a de convocar extraordinariamente os representantes e
prorrogar suas sessões, quando o exigir o bem público.
O Sr. MEM DE SÁ - Não tenho dúvida. O aparte de V.Exª é de um auxílio valiosíssimo.
Prova o quanto é relativa a independência dos poderes.
Assim, portanto, é preciso distinguir parlamentarismo de governo de convenção já que o
nobre colega Osvaldo Bastos trouxe um argumento de autoridade, e afirma que só Pontes de
Miranda sufragava a minha tese. Direi a S. Exª que muitos outros são os que a sufragam e não só
Pontes de Miranda. Sem recorrer a muitos, lembro que no decorrer de um de meus discursos citei a
opinião de um tratadista recentíssimo, Burdeau, transcrito por José Augusto, que entende que o
único sistema em que há verdadeiramente equilíbrio e independência de poderes, é no
parlamentarismo, porque, no presidencialismo, a preponderância é do Executivo enquanto no
convencionalismo a preponderância é do Legislativo.
O sistema do centro, o sistema do equilíbrio, é o parlamentarismo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Esta preponderância da Assembléia no sistema
convencional é também perfeitamente limitada.
O Sr. MEM DE SÁ - Sim.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Quando ele elege o Executivo, quando organiza o
Executivo, lhe dá independência e duração fixa, determinada. Durante este período ela não pode
intervir. Com isto, se aproxima aos sistemas presidenciais em que a Assembléia tem a faculdade de
eleger o Presidente da República. Onde se estabelece a independência, não é só nas atribuições e
funções, é, inclusive, na impossibilidade de uma assembléia alterar um Executivo por ela
constituído.
O Sr. MEM DE SÁ - Desejo, senhor Presidente, diante do adiantado da hora, encerrar essas
considerações que visaram apenas sustentar a minha tese de que tanto existe independência num,
como noutro regime, se se quiser a Independência como ela deve ser considerada, como uma
expressão relativa, como uma fórmula flexível, porque a absoluta não existe.
O Sr. NESTOR JOST - Neste particular discorda V.Exª do deputado federal senhor Raul Pilla
citado pelo nobre deputado Osvaldo Bastos...
O Sr. MEM DE SÁ - Absolutamente. Nada afirmei que contrariasse pensamento do senhor
Raul Pilla.
O Sr. ADÃO VIANNA - A coerência é perfeita.
O Sr. NESTOR JOST - Mas o senhor Raul Pilla afirmou na Assembléia Nacional
Constituinte que no sistema parlamentarista, não havia independência de poderes.
O Sr. MEM DE SÁ - Não senhor. Absolutamente; ao contrário. Eu disse que há tanto num
como noutro regime, e lembro a V.Exª o meu discurso, em que afirmei e reiterei que não há
independência em nenhum sistema...
Respondo ao aparte final de S.Ex.ª o senhor Osvaldo Bastos. Pretende ele atribuir aos
parlamentaristas a predicação de uma fórmula de governo que seria uma panaceia para corrigir
todos os males. Absolutamente; isso é falso. S.Ex.ª não atribuiu, certamente, a mim essa ilusão, que
seria uma ingenuidade indesculpável. O parlamentarismo, o presidencialismo, o convencionalismo,
ou qualquer outra fórmula de governo, monárquica ou não, são instrumentos para a realização dos
objetivos de uma sociedade. O que se procura é obter um instrumento melhor ou pior para a
elaboração da vontade popular e para as realizações e desígnios governamentais. O
parlamentarismo não vai dar a felicidade a ninguém. Esta vai depender da educação do povo, das
condições econômico-sociais desse povo. Apenas o que nós afirmamos é isto: é que o problema
grave, capital, da política, é o problema da escolha dos governantes. Esse problema é resolvido no
parlamentarismo por um processo, totalmente diverso. O presidencialismo é conhecido, é o sistema
da fixação rígida dos mandatos. Dentro desse prazo o governante eleito se pode desviar
completamente de suas promessas, pode dar de ombros e virar as costas a todos os seus

compromissos, a todos os anseios populares, a todas as necessidades coletivas e nada lhe acontecerá
enquanto não for suficientemente estúpido para cometer infrações brutais à Constituição...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Ou quando tenha a força, como no caso atual do
Presidente Dutra.
O Sr. MEM DE SA - ... ou quando tenha a força, porque muitas vezes, baseado na força, o
Presidente faz e desfaz, inclusive cometer crimes, principalmente quando está assegurado por uma
maioria parlamentar.
O que o sistema parlamentar preconiza é, portanto, a instituição de um instrumento sensível
às aspirações da coletividade, é, como dizia Nabuco, o sistema no qual a opinião pública é medida
não por horas e por anos, como no presidencialismo, mas por minutos. A cada momento se verifica
qual é o sentimento popular, a vontade popular, e esta, fonte de todos os poderes, poder supremo de
uma sociedade democrática, é que decide, que resolve. Não é uma panaceia, é o instrumento mais
perfeito, mais honesto, mais equilibrado, mais racional de governo para homens livres.
Respondo finalmente ao aparte do meu querido amigo deputado Daniel Krieger que, ao
aludir ao fato das últimas perturbações mundiais sustentou que, na Alemanha, Itália, Espanha, etc, o
sistema de governo era parlamentar e foram instituídos regimes totalitários.
Também não disse que o sistema parlamentar veda ou impossibilita, num determinado
momento, a supremacia de uma força cega e bruta. Nada pode impedir que as forças do mal se
desencadeiem sobre um povo, a não ser esse mesmo povo. Mas lembro a S. Exª que faça um cotejo
entre o presidencialismo e parlamentarismo no mundo e, então, verá que só existe presidencialismo
na América e, na América só uma República conseguiu viver em paz, em calma, em harmonia, em
regime democrático: foram os Estados Unidos da América do Norte. Todas as demais, sem exceção,
têm tido no presidencialismo a fonte perene de inquietações, perturbações, convulsões e ditaduras
freqüentes, amiudadas e sucessivas.
No parlamentarismo, nós percorremos o mundo e encontramos, só por exceção, em face da
diátese social, como foi sentida, na Alemanha e na Itália, a monstruosidade que lá se verificou.
O Sr. UNÍRIO MACHADO - V.Exª dá licença para um aparte?
O Sr. MEM DE SÁ - Pois não.
O Sr. UNÍRIO MACHADO - Foi nesse sentido que a próprio líder do Partido Libertador,
Dr. Raul Pilla, num artigo de jornal, respondeu, com muita precisão, demonstrando que aqueles
mesmos que, defendem as ditaduras transitórias, a necessidade, em determinados momentos, de um
Executivo forte, encontram no parlamentarismo...
O Sr. MEM DE SÁ - E só o parlamentarismo dá essa possibilidade.
O Sr. UNÍRIO MACHADO - ...esta possibilidade, com o voto de confiança da Assembléia
que será desfeito quando a causa que exige esse Executivo forte desaparece.
O Sr. MEM DE SÁ - Foi o que fez a França, para salvar, as suas finanças, de 1922 a 1924 e
a Inglaterra, inúmeras vezes. De modo, senhores, que não se atribui ao parlamentarismo nem as
virtudes que o tornassem uma panaceia e nem também a impossibilidade de impedir a ocorrência de
fatos superiores, às instituições democráticos, aos instrumentos de Governo. O que aconteceu com a
Alemanha e a Itália, teria acontecido em qualquer forma de governo que lá existisse: era a fúria do
totalitarismo prussiano, que tem raízes na história daquela nação, na sua falta de vocação
democrática, nas condições econômicas e políticas que se sucederam ao tratado de Versailles.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não concordo inteiramente com V. Exª A Alemanha tem
grandes tradições democráticas. Disse Goethe que quando um pensamento generoso democrático
surgia no mundo, encontrava guarida na Alemanha. Vamos distinguir nazismo do povo alemão.
O Sr. MEM DE SÁ - A questão é que infelizmente, na Alemanha, só pôde vicejar a forma
democrática real nos anos do após guerra, durante a vigência da Constituição de Weimar.
Isto posto, encerro o discurso valendo-me da entrevista que hoje deu ao Diário de Notícias,
S.Ex.ª o senhor Paim Filho. S.Ex.ª disse que o parlamentarismo, ou melhor, os pregoeiros
parlamentaristas, nesse momento, são reacionários. Eu reconheço, antes de logo, a grande e
inexcedível autoridade do general Paim Filho para falar em reacionário.
(...)

Sessão de 19 de maio de 1947
(...)
REQUERIMENTO
Sr. Presidente.
Entre os direitos e garantias individuais assegurados na Constituição Federal de 18 de
setembro, inscreve-se o da liberdade de imprensa, que é fundamental em todos os regimes
democráticos.
O jornal popular, "Tribuna Gaúcha", desta Capital, já recebeu uma visita policial tendente a
impedir que risse periódico se oriente livremente, o que foi repelido por seus diretores que se
consideram, como efetivamente estão, ao abrigo de incontestável garantia constitucional.
Vale, porém, a atitude policial, como um sinal de alerta a que devem atender todos os
democratas.
REQUEREM, assim, os deputados infra-assinados, que V.Exª determine a inserção em ata de
um voto de pesar da Assembléia ante a ameaça que pesa sabre a imprensa do Estado em ver-se
constrangida em seu livre exercício, depois de obtida a aprovação da Casa.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1947.
(As) Dyonélio Machado, Júlio Teixeira e Pinheiro Machado Netto.
(...)
O Sr. OSCAR FONTOURA - Sr. Presidente. Acabo de tomar conhecimento, como toda a
Casa, da indicação que acaba de ser apresentada, firmada por um grupo de deputados representantes
da Bancada do Partido Comunista.
Devo declarar a V.Exª que recebo com a maior surpresa a indicação, porquanto ainda, há
poucos momentos, tive oportunidade de conversar com o sr. Chefe de Polícia, que me afirmou que
em absoluto procede a afirmativa de que a Policia tenha, de qualquer maneira, interferido junto a
qualquer jornal da Capital, no sentido de evitar a sua livre circulação, a livre publicação de seus
comentários desde que não infringentes das leis em vigor.
Assim sendo, entendo que a manifestação solicitada não tem a mínima procedência. Não há
nenhuma atitude da Polícia que possa de qualquer maneira perturbar a livre manifestação da
imprensa do Estado, dentro da lei.
O Sr. JULIO TEIXEIRA - Sinto-me no dever, depois da afirmação que trouxe à Casa o
nobre deputado sr. Oscar Fontoura, de transmitir ao plenário a informação exata a respeito do que
realmente se está passando, relativamente ao assunto de que é objeto o requerimento que acaba de
ser lido. Em meu poder encontra-se uma carta dirigida ao deputado Dyonélio Machado, em que os
diretores do jornal "Tribuna Gaúcha" dão notícia dos acontecimentos em questão. Nesta carta diz-se
o seguinte:
"Dia 13 pp., compareceu à direção da Tribuna Gaúcha o Sr. Moojen da Rocha, alto
funcionário da Delegacia de Ordem Política e Social, que foi recebido pelo Sr. José Gonçalves,
diretor deste matutino e na presença dos Srs. Fernando Mello e Plínio Cabral, nossos redatores.
Declarou ao nosso diretor o Sr. Moojen da Rocha que a sua visita tinha a finalidade de
cientificar-nos sobre um telegrama recebido do Sr. Ministro da Justiça, dando normas sobre
publicações a serem feitas neste matutino.
Primeiramente, declarou aquele alto funcionário da DOPS que o telegrama do Sr. Ministro
determinava que aqueles jornais "que mantivessem ligações com o Partido Comunista do Brasil"
deveriam, imediatamente, desfazê-las".

A carta é longa, mas o fundamento é o que acaba de ser lido. O requerimento não visa
reprimir uma arbitrariedade que tenha sido praticada. Ele é claro: vale, diz o requerimento, o
acontecimento como um sinal de alerta a todos os democratas para que se ponham em tempo e nas
devidas posições contra possíveis violações de mais esse direito consagrado na Constituição da
República. Creio que assim, com estas informações, ficam não só os fatos bem esclarecidos, como
os intuitos que nos levaram a encaminhar o requerimento à Mesa.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Antes de se verificar essa ameaça de intimidação ao jornal
popular "Tribuna Gaúcha", o mesmo representante da autoridade policial do Estado procurou-me
nesta Casa, na sala do café, para vir declarar que a Polícia cumpriria uma determinação ilegal do
Ministro da Justiça. O processo, pois, de intimidação pretendeu começar nesta Casa. Vários
senhores representantes podem testemunhar o fato, porque o fato foi público. A minha resposta (e
certamente foi igual à resposta dos diretores da "Tribuna Gaúcha") é que a Polícia poderia exercer
toda e qualquer violência. Estamos em trem de violências, mas assumiria perante o povo do Rio
Grande do Sul a responsabilidade dessas violências. Poderia ocupar policialmente a sede do jornal,
mas o que não poderia era obrigar a um jornal livre de Porto Alegre a se orientar segundo os moldes
que a Polícia quer estabelecer para o livre curso das idéias.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Este assunto da máxima gravidade neste momento exige
um pleno esclarecimento. Nós estamos diante de fatos concretos.
Eu fui procurado, nesta Casa, por delegado, ligado à Delegacia de Ordem Política e Social,
que veio me comunicar, na frente de jornalistas, na frente de outras pessoas, inclusive dos
deputados que referi anteriormente, que o Ministro da Justiça abusivamente, saltando sobre a
Constituição, pretendia estabelecer censura prévia à imprensa. Estas ameaças, essas intimidações,
foram levadas, num período de vinte e quatro a quarenta e oito horas, à própria direção do jornal
visado.
É necessário, pois, que os dignos deputados pertencentes à bancada do Partido ligado ao
Governo do Estado, prestem todas as informações, se é que essa bancada as possui no sentido de
que o voto desta Casa possa mesmo repousar sobre fatos e traduzir, como, espero, o sentimento
unânime do Rio Grande do Sul, no sentido de se defender, intransigentemente, as prerrogativas que
a Constituição nos assegura a todos nós e que são a base, inclusive para os trabalhos desta Casa.
(...)
O Sr FRANCISCO BROCHADO DA ROCHA - Sr. Presidente. Nós estamos ouvindo com a
melhor atenção a palavra dos representantes do Partido Comunista nesta Assembléia. O
requerimento formulado pelo representante deste mesmo partido teria a nossa aprovação, se fossem
reais as medidas nele apontadas.
A imprensa do R.G. do Sul, a imprensa do Brasil, há-de continuar livre, dentro da lei e para
a defesa da Constituição de Setembro. Nós somos os mais interessados, somos nós os que nos
batemos pela implantação da verdadeira Democracia no Brasil; os mais interessados em manter a
liberdade de imprensa, liberdade de palavra, liberdade de consciência dentro da Constituição.
Entretanto, com maior respeito pelas informações dadas ao plenário pelo ilustre líder da Bancada do
Partido Comunista, o ilustre representante Dr. Dyonélio Machado, eu posso informar a V. Exª e a
esta Casa que não está na intenção do Governo do Estado, nem na do Sr. Chefe de Polícia,
estabelecer uma censura à imprensa, se essa censura não for realizada na forma nos casos da lei.
Leio, para conhecimento de V. Exª e desta Casa, o telegrama circular expedido pelo Sr.
Ministro da Justiça, relativo ao funcionamento dos órgãos da imprensa comunista no Brasil.
"Radiograma do Rio.
Governador Walter Jobim Palegre.
G/2015 de 12.5.47 Urgente Circular.
Tenho honra informar vosséncia, que, atendendo consulta recebida das autoridades
competentes de diversos Estados, deliberei sugerir-lhe, para uniformidade orientação em todo pais,
permissão reabertura órgãos de publicidade interditados em virtude cancelamento registro Partido
Comunista. Mediante compromisso cessação ligação com a referida entidade e de não fazerem

propaganda das idéias e processo que venerando acórdão considera incompatíveis com regime
democrático adotado na Constituição.
Saudações cordiais
(as.) Benedito Costa Neto - Ministro da Justiça"
Este telegrama não diz respeito a qualquer ato tomado pelo Governo do Rio G. do Sul. Sabe
V.Exª, sabem os representantes do Partido Comunista nesta Casa a intenção do Governo Riograndense de cumprir todas as ordens emanadas de autoridade legitima no país, como de atender e
cumprir, necessariamente, a ordem do Poder Judiciário.
Se algum agravo ao direito de qualquer rio-grandense, ou de qualquer entidade em solo riograndense for feito por qualquer autoridade, no cumprimento de ordem de autoridade competente,
esse elemento que recorra à Justiça e o Governo do Rio Grande, no interesse de defender a
Democracia, cumprirá iniludivelmente o mandado judiciário.
(...)
O Sr. MEM DE SA - A respeito do requerimento, cuja votação se encaminha, eu desejaria
externar a opinião de minha bancada, nos seguintes termos: não concordo inteiramente com a
proposição assentada pelo nosso eminente e nobre colega do Partido Social Democrático, de que
restaria o recurso do judiciário, e este recurso resolveria todas as questões.
Creio que a Assembléia dos Representantes do Estado, a Assembléia Legislativa deveria, em
qualquer hipótese, se manifestar sempre que uma liberdade pública estiver periclitante e que,
portanto, uma manifestação nossa, sem prejuízo do recurso ao judiciário, não deve ser tolhida.
Entretanto, a propósito do requerimento da bancada do Partido Comunista do Brasil, parece-me que
a Casa não se deveria manifestar imediatamente. Penso que precisaríamos adiar esta discussão, por
24 horas, pelo menos, a fim de que possamos acrescentar modificações aos termos em que o
requerimento foi vasado. Estas modificações serão desde logo, no sentido de ressalvar a afirmação
peremptória, que ali se traçou, a respeito da qual não podemos estar seguros por ora; isto é, de que
foi, estabelecida a censura à "Tribuna Gaúcha". Precisaríamos, antes, nos capacitar deste assunto,
para, após, externarmos nosso ponto de vista. Segundo, entendo, que o requerimento seria passível
de uma outra modificação, já que fala em termos genéricos sobre perigo ou coação que pesa sobre
toda a imprensa do Estado. Creio que se deveria dirigir o protesto, apreciando apenas o caso em
foco. Resumindo, portanto, requeiro a V. Exª o adiamento da discussão, pelos motivos seguintes: 1º porque me parece que o voto de pesar não é indicado; seria, antes, um voto de protesto, e não de
pesar; 2º - este voto de protesto, ou que outra forma se queira dar-lhe, deveria ser redigido em
termos que ressalvassem a definição da Assembléia, para que ele tivesse lugar com a restrição de
que teria pleno cabimento, caso estivesse comprovada a coação ou censura sobre o órgão em causa;
e 3º - que o requerimento e o protesto focalizassem essa violação do Direito Constitucional como
referente tão somente ao jornal "Tribuna Gaúcha".
Penso que meus dignos confrades da bancada Comunista compreenderão os motivos que
ditam meu ponto de vista. Entendemos que a Assembléia deve protestar, e mostrar-se vigilante na
defesa dos direitos, das franquias e liberdades constitucionais. É inegável que os excessos
freqüentemente conduzem a generalizações, e medidas que, à primeira vista, dirigem-se ao
extremismo, depois se ampliam e atingem outros Partidos organizados. Daí por que, pensamos que
a Assembléia se deve manifestar caso seja procedente a imputação levantada quanto à censura
policial, mas que nosso protesto se dirija apenas ao caso em tela; sem a generalização pedida.
Assim, portanto, requeiro a V. Exª, de acordo com o regimento, o adiamento da votação por
24 horas.
O Sr. PRESIDENTE - Sendo verbal e independente de apoiamento e discussão, submeto a
votação o requerimento que acaba de ser formulado pelo deputado Mem de Sá, no sentido do seu
adiamento por 24 horas.
Os Srs. deputados que concordam queiram ficar sentados. (Pausa).
Aprovado ("Contra o voto da Bancada Comunista'')

Concedo a palavra ao 1º orador inscrito para falar na hora do expediente, deputado Dyonélio
Machado.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente. Srs. deputados. Não é preciso encarecer a
importância do momento histórico que nos estamos atravessando. Estamos na marcha para a
ditadura. Não valeu, parece, o sangue derramado nesta última guerra de libertação dos povos. A
cada momento vemos surgir em todos os cantos do mundo uma onda que promete subverter todas
as conquistas democráticas surgidas no processo da guerra contra o nazi-fascismo.
Sr. Presidente. Srs. deputados. Chegou o momento da nossa definição de atitudes. O
momento em que não é mais possível transigir. Momento de polarização de todas as forças. Desde
este momento se defrontam apenas dois campos. O campo do nazi-fascismo derrotado, e o campo
da democracia. Não é mais possível o comodismo, o capitulacionismo fácil, diante das ameaças,
diante da violência. Desde o momento em que o meu partido, o Partido Comunista do Brasil, foi
retirado, por uma sentença injusta e por um erro político dos quadros legais, que compreendiam
todos os Partidos políticos do Brasil, desde esse momento, implantou-se a ditadura na nossa pátria.
A ditadura vai em marcha. Nas menores manifestações do governo, estamos vendo que o
monstro, longe de se saciar com as medidas iniciais, procura ganhar novas conquistas, à custa da
democracia.
Chegou, pois, o momento de todos nós nos arregimentarmos para fazer frente à marcha da
ditadura. E neste instante grave tremulam duas bandeiras: a da Democracia e a da ditadura fascista.
Sr. Presidente. Meus dignos pares. E compreendendo a gravidade da situação, a ameaça que
paira não apenas sobre nosso Partido, mas sobre todos os partidos, com assento nesta Casa, que eu,
desta tribuna, me dirijo ao povo do Rio Grande do Sul, condignamente representado na Assembléia
Legislativa do Estado, para dar conhecimento a este povo da manifestação com que meu Partido
respondeu às violências perpetradas pelo Governo da República. Peço, pois, Sr. Presidente, licença
para ler o manifesto do Partido Comunista do Brasil ao Povo do Brasil, que já foi lido na Câmara
dos Deputados e na Câmara dos Vereadores do Distrito Federal e nas Assembléias Legislativas de
vários Estados do Brasil.
MANIFESTO DO PARTIDO COMUNISTA AO POVO BRASILEIRO
Documento lido, ontem, pelo deputado Maurício Grabois, na Câmara Federal, e pelo
vereador Pedro de Carvalho Braga, no Conselho Municipal.
AO POVO BRASILEIRO! AOS TRABALHADORES! A TODOS OS COMUNISTAS!
Concidadãos, camaradas!
Estamos de volta à ditadura. A Nação encontra-se de novo entregue ao arbítrio do grupo
fascista, tendo a frente o Sr. Eurico Dutra, o mesmo homem que foi um dos principais autores do
golpe assassino de 10 de novembro e se prestou durante anos seguidos ao papel criminoso de
Ministro da Guerra do Estado Novo. Depois de pouco mais de um, ano de governo, de provocações
sucessivas, de atentados cada vez mais sérios à democracia, à Constituição e à vontade da Nação,
acaba de dar o Poder Executivo federal o passo mais arriscado, arrancando definitivamente a
máscara para mostrar à Nação seus verdadeiros intuitos, mas também sua fraqueza e o desespero a
que chegaram os restos do fascismo em nossa Pátria e os mais Impiedosos e brutais exploradores de
nosso povo.
Foram muitos os atentados. Da chacina do Largo da Carioca às provocações de agosto de
1946, o denominado quebra-quebra de Lira-Ibassaí; das perseguições à TRIBUNA POPULAR à
suspensão violenta de sua circulação; da proibição de comícios à intervenção nos sindicatos; do
assalto às Ligas Camponesas de São Paulo pelo interventor das filas, Macedo Soares, ao
espancamento e prisão dos grevistas da Light e dos heróicos estivadores de Santos. E, agora, os atos
ilegais, suspendendo o funcionamento da recém-fundada União da Juventude Comunista, atentando
contra a liberdade sindical pelo ataque às Uniões Sindicais, à já gloriosa Confederação dos
Trabalhadores do Brasil, intervindo em dezenas de sindicatos, cerrando as portas de outros e

culminando tudo com a cassação do registro eleitoral do P.C.B., erro político e decisão injusta,
transformada pelo Sr. Dutra em mais um atentado aos direitos fundamentais do cidadão, à vida legal
de associação civil legalmente registrada.
O Partido Comunista do Brasil orgulha-se de ser o alvo predileto dos fascistas que rasgam a
Constituição, do pequeno grupo de traidores que com o Sr. Dutra à frente vem de precipitar a Nação
no caminho da desordem, do caos e da guerra civil. Graças à justeza de nossa orientação política,
graças à firmeza e ao patriotismo dos comunistas, à disciplina exemplar com que souberam
defender a ordem, a lei, a democracia e a Constituição não foi desta vez possível nenhum plano
Cohen, porque nenhuma provocação obteve sucesso e os fascistas não tiveram outro remédio senão
arrancar de alguns juizes votos favoráveis à cassação do registro eleitoral do P.C.B. E não
satisfeitos com isso resolveram passar, desesperados, sobre a lei, romper a Constituição para
conseguir o objetivo almejado de interditar as sedes de uma associação civil legalmente registrada
como é o nosso glorioso Partido.
Mas, concidadãos, quais as causas de tamanho desatino, de tão grande desespero? Por que
esse tão rápido abandono das formas democráticas pelos homens do poder? - Os restos fascistas
sentem o avanço da democracia no mundo e se apavoram com sua marcha vitoriosa em nossa terra,
sentem que o nosso partido cresce e temem a popularidade cada dia maior de Prestes, o nosso
grande e heróico dirigente, a esperança mais alta das grandes massas sofredoras de nossa população
das cidades e do campo. Impotentes diante da gravidade da situação nacional, incapazes de qualquer
medida honesta a favor do povo e em defesa da economia nacional, não coram de tudo ceder aos
banqueiros estrangeiros, permitindo-lhes mesmo que arruinem a indústria nacional e reduzam o
Brasil a território dominado e nosso povo à mais brutal exploração colonial. São esses senhores que
se voltam para Truman, como última esperança e pensam conseguir suas graças, o apoio do
imperialismo, vendendo-lhe a Pátria, entregando nossa terra à exploração dos banqueiros norteamericanos e prometendo a vida e o sangue de nosso povo para as aventuras guerreiras do
imperialismo. E por isto que começam por fechar o nosso partido, na tola ilusão de que conseguirão
assim silenciar nossa voz e paralisar nossa luta em defesa da integridade da Pátria, em defesa da
democracia e da Constituição, contra a miséria crescente em que se encontra o nosso povo, contra
os explorares do cambio negro, pelo progresso do Brasil, a paz e a felicidade da Nação. Mas, não é
tão fácil assim acabar com o nosso Partido, com o único Partido que resistiu a todas as tiranias, que
em 25 anos de lutas gloriosas jamais deixou por um só instante seus ideais que são os ideais da
classe operária, de todos os trabalhadores das cidades e do campo, que são os ideais de todos os
patriotas, homens e mulheres, jovens e velhos, analfabetos ou letrados, brancos ou pretos, católicos,
protestantes, espíritas, materialistas e ateus, que são os ideais da maioria esmagadora da Nação. É
ridículo supor que Dutra ou Lira, Alcio Souto ou Costa Neto venham a conseguir agora o que não
alcançaram em época pior os Getúlios e Felintos. Nosso partido é imortal porque imortal é a classe
operária, de que é vanguarda esclarecida e combativa. Para cada um de nossos heróis e mártires
tombados nos 25 anos de luta contra a reação, existem hoje em nossas fileiras milhares de
comunistas ansiosos por demonstrar combatividade, o mesmo espírito sereno de luta e de sacrifício.
Concidadãos! Camaradas!
Com a ilegalidade do Partido Comunista entramos em uma nova fase de nossa luta pelo
progresso da Pátria. Rasgada a Constituição, atirada a Nação à desordem pelo grupo que assaltou o
poder, o que nos cabe fazer agora é lutar pelo restabelecimento da ordem, da lei e da Constituição.
Ou conseguimos, unidos todos os patriotas, fazer retroceder o quanto antes a reação, ou seremos
levados pelo despenhadeiro em que se lançou grupo fascista com o Sr. Dutra à frente, à pior de
todas as tiranias, à ignomínia dos estados de sítio, das censuras permanentes, dos cárceres cheios,
dos assassínios de inocentes, e, por aí, à hecatombe de uma guerra imperialista. Lutar pela ordem,
pela lei e a Constituição é agora lutar sem vacilações pela substituição imediata do governo, é exigir
a renúncia e a punição do Sr. Dutra, de seus ministros e de seus asseclas do grupo fascista, nos
próprios termos da Constituição. O Sr. Dutra ao violar a lei cometeu um crime de responsabilidade
previsto na Constituição da República.

Mas não olvidemos também que os golpes anticonstitucionais são conseqüência da própria
fraqueza da democracia, de não havermos conseguido em tempo arrasar as bases econômicas da
reação e do fascismo, especialmente a grande propriedade latifundiária e capital estrangeiro que
explora o nosso povo e através de seus lacaios governa a nossa gente. Mas é conseqüência também
de não havermos ainda conseguido a suficiente organização de nosso povo, a necessária
organização das grandes massas camponesas e mais especialmente a indispensável organização do
proletariado em seus sindicatos de classe e em seus locais de trabalho. A força do povo está, no
entanto, em sua organização. Esta a tarefa imediata a que se devem entregar todos os verdadeiros
patriotas, esta a única maneira de fazer barrar e retroceder a reação o fascismo. Saibamos organizar
o povo, homens e mulheres, jovens e velhos, em seus locais de trabalho, nas fábricas e nas
fazendas, nas ruas nos bairros de sua residência. Que surjam por toda parte Comissões de luta pela
Constituição e contra a ditadura, pela democracia e a liberdade de todos os partidos políticos,
inclusive o Partido Comunista. Saibamos ligar essa luta política com a luta pelas reivindicações
econômicas mais sentidas, contra a carestia, por melhores salários e condições de trabalho. E
saibamos empregar formas de luta cada vez mais altas e vigorosas, desde as pequenas
manifestações e protestos aos grandes comícios. Da tribuna parlamentar os representantes
comunistas saberão desmarcaras impiedosamente a reação e defender sem vacilações os interesses
de nosso povo.
O Partido Comunista do Brasil dirige-se a todos os patriotas e a todos chama para essa luta
imediata em defesa da democracia. Não se trata mais do passado de cada um, mas do perigo amai e
do inimigo que está presente, do esforço de que cada um for agora capaz em defesa da Constituição.
O Partido Comunista do Brasil dirige-se a todos os partidos políticos na esperança de que
compreendam o momento histórico que estamos atravessando. Ninguém poderá mais agora vacilar
ou ficar neutro entre a tirania e a democracia. Contra ou a favor, todos terão agora de se definir, não
em palavras, mas pela prática, pelos atos de cada um. A Nação está voltada para o Parlamento, para
as Assembléias Constituintes estaduais, para os governadores eleitos a 19 de janeiro, e de todos
espera um gesto, uma palavra de protesto contra o grupo fascista que com o general Dutra à frente
quer levar a Nação pelo despenhadeiro do caos e da guerra civil.
O Partido Comunista do Brasil não vacilou jamais, e ainda agora concentra as suas forças,
cerra fileiras em torno de sua gloriosa bandeira para prosseguir com coragem e audácia na luta
contra o imperialismo, pela independência e o progresso da Pátria, pela felicidade de nosso povo. A
ditadura há de recuar se não quiser ser rapidamente esmagada pelas forças crescentes da democracia
no mundo inteiro e a união poderosa de todos os patriotas no Brasil. Estão enganados os fascistas se
pensam contar com as nossas gloriosas forças armadas para impor a ditadura e esmagar a vontade
de luta de nosso povo pela liberdade e o progresso da Pátria. São democráticas as melhores
tradições de nossas forças armadas, que em todos os momentos decisivos de nossa, história sempre
souberam ficar com o povo contra os tiranos, com a Pátria contra os traidores que pretendem vendêla aos banqueiros estrangeiros.
Todos unidos lutemos pela Democracia!
Viva a Constituição de 18 de setembro de 1946!
Abaixo o plano guerreiro de Truman e o imperialismo norte-americano!
Abaixo os traidores da Pátria a serviço do Imperialismo e da Reação!
Pela renúncia imediata do General Dutra e de seu governo!
Viva a união de nosso povo em defesa da Democracia e da Constituição!
Viva a C.T.B. - União do Proletariado em luta contra a carestia, contra a miséria e a fome,
por maiores salários e melhores condições de trabalho!
Por um Governo de Confiança Nacional! Viva o Brasil independente e democrático!
Viva o Partido Comunista do Brasil!
Rio, 16 de maio de 1947.
Comitê Nacional do PCB.
Senhor Presidente. A leitura desse importante documento dispensaria qualquer comentário.
Entretanto, quero chamar a atenção de V. Exª e dos meus dignos confrades desta Casa para o perigo

de que já fomos alertados por esse documento, perigo que mais de uma vez tenho trazido à
consideração do plenário. Está se levantando em todo mundo a guerra do anticomunismo no intuito
não apenas de esmagar o Partido Comunista em todas as partes do mundo; está se levantando o
perigo do anticomunismo para o monopólio do mundo a favor do imperialismo mais agressivo
desse momento o imperialismo norte-americano.
Senhores representantes. Falo-vos baseado em fatos e documentos que estão ao alcance de
todos os meus dignos pares. Nós sabemos qual o âmbito de ação do imperialismo norte-americano;
o âmbito de ação desses escravizadores dos povos e das liberdades é todo o mundo.
(...)
O Sr. EGÍDIO MICHAELSEN - ...no entanto, V. Exª deve lembrar que foi fechado, não por
ato discricionário do Governo da República, mas sim de acordo com a Constituição, pelo Poder
Judiciário. Certo ou errado, quem o mandou fechar foi o Poder Judiciário, e nós acatamos a
Constituição da República, acatando e respeitando essa decisão.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Muito obrigado pelo aparte de V. Exª Quem primeiro
acatou a decisão judicial foi o Partido Comunista e, desta tribuna, nesta Casa - creio que V. Exª, não
estaria presente - a bancada que tenho a honra de liderar deu a melhor prova de que acatava a
decisão injusta do judiciário, e a melhor prova - e V. Exª é um profissional, um jurista - a melhor
prova estava no nosso ato, recorrendo por via judicial dessa sentença. Entretanto, Sr. Presidente e
meus dignos colegas, houve Intervenção do Executivo...
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - ...para arrancar esta sentença e, o que é mais grave, e peço
um pouco de paciência aos meus dignos pares - não só houve intervenção do Executivo para
arrancar essa sentença, como houve intervenção de um pais estrangeiro, de um governo estrangeiro
nesse Executivo. E trago a prova, fac-similar do que eu estou dizendo e submeto-a à apreciação...
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Quero, em primeiro lugar fazer a prova... (...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - V. Exª fará a contraprova, e eu também aceito esta
contraprova. O que estamos fazendo aqui, na realidade, é o processo político desta hora. Todos nós
aqui somos partes e juízes de modo que qualquer documentação que venha, a favor ou contra, que
seja exibida nesta Casa.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - O aparte do nobre deputado senhor Egidio Michaelsen,
honra os seus princípios democráticos. Entretanto, ele fala como se estivesse encarnado no Poder
Executivo. Ele diz o que ele pensa que deveria fazer um Chefe de Estado, pertencente a uma
corporação de tão gloriosas tradições. Chefe de Estado levado ao poder pela vontade dos brasileiros.
Entretanto, penso que modificará a sua atitude se me permitir que leia e trace um leve comentário,
porque o tempo urge, esse documento que é a prova não só de que o Executivo exerceu uma pressão
sobre o judiciário, como o Executivo, por sua vez era objeto de uma pressão por parte de uma
potência estrangeira. E um documento baixado pelo comandante de uma força estrangeira no nosso
país. E lamentável, senhor Presidente, que a esta hora nós ainda tenhamos forças estrangeiras no
nosso país, na Capital da República, exercendo uma ação que escapa, naturalmente, ao controle da
soberania do povo brasileiro.
SECÇÃO DO EXÉRCITO DOS ESTADOS UNIDOS - AR. COMISSÃO MILITAR
CONJUNTA BRASILEIRO-AMERICANA APO 676, c/o Correio Geral.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1947.
MEMORANDUM PARA TODO O PESSOAL, SECÇÃO DO EXÉRCITO DOS
ESTADOS UNIDOS - AR.
1 - Espera-se que uma importante decisão política seja tomada pelo Governo brasileiro... (e
comenta o orador: pelo Poder Executivo brasileiro, pois o Governo Brasileiro é o poder Executivo
brasileiro) amanhã, oito de maio (novo comentário do orador: era o dia marcado para o julgamento
do processo do cancelamento do registro do Partido Comunista. Como devem os nobres deputados

se recordar, esse adiamento foi antecipado por 24 horas, porque o dia 3 de maio era o dia da Vitória
e seria decretado feriado. O memorando era de 7 de maio).
O orador continua na leitura do memorando: - "É possível que, durante os primeiros dias,
haja demonstrações públicas (novo comentário do orador: era possível, pensavam eles que o Partido
Comunista, esbanjando o seu direito líquido e certo viesse à rua em demonstrações de protesto). E
continua: - "2 - Em vista disso, todo o pessoal fica avisado para, estar especialmente alerta, evitando
ajuntamentos públicos e deve conservar-se fora das ruas tanto quanto possível, trajes civis devem
ser usados depois das horas de trabalho e são muito recomendáveis durante as horas de trabalho.
Por ordem do Brigadeiro - General Saville.
a) MASON H. GROWER JR. - Tenente Coronel, A.C. - Oficial Executivo. U.S. ARMY
SECTION - AIR JOINT BRAZIL - US. MILITAR COMMISSION
APO 676, c/o Postmaster Miami, Florida Rio de Janeiro, 7 May 1947.
MEMORANDUM POR ALL PERSON NEL. U.S. ARMY SECTION -AIR JBUSMC:
1. It is contemplated an important political that decision will be rendered by the Brazilian
Government tomorrow, 8 May 1947. During the next few days it is possible that may be public
demonstrations.
2. In view of the above, all persons I'll be cautioned to be especially alert in avoiding public
gath rin, and will stay off the strots as much as possible. Civilian clothes will be worn after working
and are strongly encouraged during working hours.
By command of Brigadier General SAVILLE:
MASON B. GROWER JR. Tt. Colonel, A.C. Executive Officer Fac-simile do
"memorandum" distribuído ao pessoal do Exército americano (Seção do Ar).
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Em primeiro lugar não foi desmentida pelo comandante.
Ele prestou declarações à polícia carioca e não desmentiu a autenticidade desse documento.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Liquidando a Democracia.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - A guerra acabou há dois anos.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Em primeiro lugar, o ilustre líder da bancada do Partido
Social Democrático sabe mais cousas do que se contêm na portaria.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu só sei o que está contido nesta portaria. Sabe, por
exemplo, que os comunistas iriam assaltar os gloriosos soldados americanos.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Entretanto, V. Exª também sabe que os comunistas
respeitaram a decisão injusta do Superior Tribunal Eleitoral com a mais estrita ordem. Não era
portanto de supor....
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O acórdão absolutamente não prescreveu idéias: mandou
cancelar um registro eleitoral. Do acórdão não se deduz que se instaure um regime contra a
liberdade, um regime cerceador da liberdade de opinião. A ser verdadeira a tese que V. Exª, eminente
jurista, esposa nesta Casa, eu já devia ter sido tirado desta Tribuna pelos beleguins da polícia.
Ou se respeita a Constituição num detalhe ou se respeita a Constituição no seu todo.
Desrespeitar a Constituição num detalhe equivale a desrespeitá-la num todo.
A força que devemos apor ao desrespeito da Constituição é a força da democracia. Eu apelo,
portanto, finalizando esta minha intervenção, eu apelou todos os democratas nesta Assembléia, para
que fujam corajosamente a esta tese, que, uma vez vitoriosa, iria levar inclusive ao fechamento
desta Casa.

Sessão de 21 de maio de 1947

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente. Trata-se de um grande acontecimento a
inauguração da ponte internacional, mas, penso que, quem está de congratulações é o povo de
ambas as nações, de modo que tomo a liberdade de anunciar que encaminhei um substitutivo à
Mesa, no sentido de que as homenagens que presta a Assembléia dos representantes do povo riograndense sejam-no ao povo das duas nações irmãs.
O Sr. PRESIDENTE - Peço ao nobre deputado que envie à Mesa o substitutivo, para que
seja lido e posto em votação.
O Sr. Hermes Pereira de Souza lê:
REQUERIMENTO aditivo
Sr. Presidente.
A Bancada do Partido Comunista do Brasil requer a V.Exª seja consignado em ata um voto
de vivas congratulações aos povos irmãos das nações brasileira e argentina pela inauguração da
ponte internacional sobre o rio Uruguai.
Sala das sessões, 21 de maio de 1947.
(as.) Dionélio Machado, Pinheiro Machado Neto, Júlio Teixeira.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente, srs. deputados. Já constou no expediente
de hoje da Assembléia Legislativa um telegrama que, dada a sua importância, peço licença para ler
desta tribuna:
"DR. DEPUTADO DYONÉLIO MACHADO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PORTO
ALEGRE.
Levamos conhecimento V.Exª, como líder bancada e representante povo Assembléia, que
Delegacia Polícia local por ordem expressa Delegacia Regional do Trabalho, proibiu realização
Assembléia Geral Sindicato Trabalhadores Indústria Frio, Carnes e Derivados Livramento, onde
seria tratada situação operários, convocados e não alistados Frigorífico Armour, assim como vinda
comissão Parlamentar verificar aflitiva situação operariado Frigorífico e Charqueada pt
Este ato Delegado Trabalho causou profunda Indignação trabalhadores pois desrespeita
princípios constitucionais e Legislação Trabalhista, vindo a servir exclusivamente interesses do
Frigorífico Armour pt Trabalhadores nosso intermédio apelam a V.Exª sentido seja levado recinto
Assembléia seu protesto contra tais arbitrariedades e ao mesmo tempo pedem vinda Comissão
Parlamentar verificar situação proletariado pt Pelo Sindicato Trabalhadores - AMARO GUSMÃO,
presidente".
Sr. Presidente. Este telegrama danos conta de uma situação de fato e sugere uma medida,
medida essa que, de acordo com o regimento não proponho neste momento à Mesa da Assembléia;
seria a constituição de uma comissão parlamentar especial para verificar as tropelias policiais que
estão sendo praticadas na cidade de Livramento.
Mas, sr. Presidente, decorrem apenas vinte e quatro horas depois que a Assembléia
Legislativa do Estado, dando mostras de um alto espírito democrático e avançando um passo

decisivo numa solução unitária para um dos aspetos que estamos apreciando nesta grave crise da
legalidade no nosso pais. Após esse período de tempo nada mais me resta senão reforçar o
requerimento de ontem, votado unanimemente nesta Casa e esperar que as autoridades policiais do
Estado, levando em conta a voz unânime do Rio Grande do Sul aqui representado e que aqui se fez
ouvir, tome as providências no sentido de que as arbitrariedades cometidas com o proletariado de
Livramento cessem de uma vez por todas.
Sr. Presidente, tínhamos, pois, razão, nós da Bancada Comunista, quando trouxemos ao
conhecimento desta Casa a grave violação que se estava fazendo da Constituição. O setor do
proletariado tem sido o mais sacrificado. Vemos uma intervenção indébita das autoridades policiais,
requisitadas pela Delegacia Regional do Trabalho, que, desconhecendo e menosprezando a
Constituição da República, se apega ainda a leis revogadas jurídica, política e moralmente, pela
Carta Constitucional de 18 de Setembro e à sombra dessas leis caducas exercem uma tirania, cujo
principal objetivo é pretender silenciar a voz dos trabalhadores.
Não trago nesse momento à Assembléia, porque não tenho o documento preciso, e só desejo
fazê-lo amparado em provas, mas posso, desde já antecipar aos meus ilustres pares que a
decorrência fatal dessa intervenção indébita da polícia e da Delegacia Regional do Trabalho sobre a
vida sindical no Rio Grande do Sul, está, inclusive, entorpecendo os trabalhos da própria Justiça
trabalhista no Estado.
Sr. Presidente. Não creio que a sugestão pedida pelo Sindicato dos Trabalhadores dos
Frigoríficos Armour, de Livramento, isto é, a nomeação de uma comissão de parlamentares para
verificar "in loco" das arbitrariedades, ainda chegue a tempo, porque confio na força do povo, na
força da democracia. Confio, sobretudo, que a alta lição política, democrática e popular dada ontem
nesta Casa, possa criar no Estado o clima capaz de pôr um dique a essas arbitrariedades e que a lei e
a Constituição voltem a reinar dentro de pouco tempo no Estado, antes mesmo de nós podermos,
ultimados os trabalhos constitucionais, tomar uma deliberação sobre a medida pleiteada pelos
heróicos proletários da cidade de Livramento.
O Sr. OSCAR FONTOURA - Recebi telegrama idêntico àquele que V.Exª acabou de ler.
Imediatamente encaminhei à Delegacia Regional do Ministério do Trabalho e, por cópia, ao sr.
Chefe de Polícia, solicitando que ambos fizessem a fineza de informar, para que pudesse transmitir
aos signatários, os motivos que levaram tanto a Delegacia Regional do Ministério do Trabalho a
pedir providências como a polícia a executá-las. Informado por essas autoridades dos motivos que
determinaram essas providencias, imediatamente as transmitirei à Casa e ao Presidente do
Sindicato, como também a V.Exª
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu agradeço o aparte e as providências tomadas pelo meu
ilustre colega, deputado Oscar Fontoura.
E o que tinha a dizer sr. Presidente.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O capítulo da política sanitária já foi objeto de emenda da
comissão dos líderes e essas emendas, de certo modo; virão completá-lo. Entretanto, sinto-me na
obrigação de prestar alguns esclarecimentos a V.Exª O que se visou nesta matéria não foi estabelecer
um programa; foi, sim, estabelecer uma seriação de princípios de aplicação prática. O caráter
sintético do capítulo não prejudica em nada, absolutamente, o plano sanitário do Estado. Creio que
agora, em virtude da intervenção da comissão dos líderes, ele pouco deixará a desejar. No ato das
disposições transitórias, teremos oportunidade - e eu conheço o ponto de vista de V.Exª nesse
assunto, pois sou até signatário, juntamente com V.Exª, de uma emenda nesse sentido - de dar já os
primeiros passos para a realização imediata e ocorrente da política sinteticamente traçada no
capítulo em apreço.
(...)
O Sr. BRITO VELHO (...)
Lembra as vantagens de a "Declaração de Direitos" ser inscrita logo após o preâmbulo, no
pórtico da constituição.

Concordo, plenamente, parecendo-me que boas razões assistiam aos constituintes franceses
do século XVIII quando procederam desta forma.
Divirjo, no entanto, de meus nobres colegas srs. Duval e DYONÉLIO MACHADO
enquanto preconizam a inclusão entre os "direitos fundamentais" do direito da insurreição, nome
novo de uma cousa velha - o direito de resistência à opressão, existente na "Declaração" da
Assembléia Nacional Constituinte francesa de 25 de agosto de 1789 e repetido na constituição de 14
de setembro de 1791.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª dá licença para um aparte?
O Sr. BRITO VELHO - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O direito de insurreição, levantado nesta Casa, pelo nosso
ilustre e primeiro vice-presidente, e que teve o meu apoio doutrinário, não foi matéria de emenda ao
projeto.
(...)
PRESIDENTE (...) Com o intuito de facilitar sua apresentação e justificativa,
sistematizemo-las, examinando, capítulo após capítulo. Política Sanitária.
Estabelece o inciso lº do artigo 178 que o Estado promoverá "a educação sanitária da
população, utilizando do todos os meios de divulgação e propaganda a seu alcance".
Sem entrarmos numa discussão, que nos levaria longe, sobre a impropriedade que há na
proposição acima, que inclui o suposto de que educação possa ser alcançada com simples métodos
de divulgação o propaganda, parece-nos que melhor seria se ressaltasse, já aqui, o papel
importantíssimo e insubstituível que a escola desempenha num verdadeiro plano de educação
sanitária.
Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª permite um aparte?
O Sr. BRITO VELHO - Com prazer.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Atendendo às justas ponderações de V.Exª a Comissão
Constitucional adotou este critério extensivo, e se não me engano, e eu faço um apelo aos colegas
que deliberaram, se não me engano, foi feita uma emenda no sentido de não limitar apenas a
educação a qualquer processo de divulgação, mas entrosá-la na própria matéria educacional. Uma
única objeção se levantou na ocasião: não criar com isso novas dificuldades orçamentárias ao
Governo.
Mas, V.Exª, com sua prática e experiência de magistério, provou que seria fácil conseguir
esse objetivo sem alargar mais os quadros e portanto as necessárias despesas do orçamento.
O Sr. BRITO VELHO - Muito obrigado a V. Exª
Na escola, com efeito, é que se pode facilmente, adquirir aquela consciência e os correlatos
hábitos, sem os quais não se efetiva a educação sanitária.
Daí lembrarmos uma nova redação, fiel às intenções da, Comissão dos Onze e, ao mesmo
tempo, mais rica em sugestões para o legislador ordinário.
Acrescente-se, pois, ao item I, do artigo 178, após a palavra" "utilizando", as palavras "a
escola e".
Teremos, assim, a seguinte redação: "a educação sanitária da população, utilizando a escola
e todos os meios de divulgação e propaganda a seu alcance".
Da Educação e da cultura.
Artigo 184 - "O Estado e os Municípios protegerão e auxiliarão as instituições julgadas
necessárias para preservar a infância e a juventude das influências que lhes forem prejudiciais".
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Falta clareza e também português. Preservar em lugar de
preservar.
O Sr. BRITO VELHO - A redação deste artigo é pouco feliz. Falta-lhe clareza e está
incompleto.
(...)
Artigo ... - O Estado dispensará atenção ao ensino normal e técnico-profissional.

Apresentamos, agora, outra emenda aditiva, que se não inspira em extremado nacionalismo,
mas que visa garantir os efeitos do sábio dispositivo da Constituição Federal, repetido no projeto,
referente ao ensino primário, tanto oficial como particular, em língua nacional.
Que moveu os constituintes federais? A justíssima intenção de, assim, prescreverem um
meio favorável à incorporação à nacionalidade do elemento de origem estrangeira, capaz de acelerar
o desaparecimento, usando a expressão do sociólogo Park, desse verdadeiro marginalismo, de tão
lastimáveis efeitos para a Nação e para os próprios indivíduos que o manifestam, os quais, por
manterem, como sua uma língua estrangeira, com a fatal constelação de ideais e hábitos a ela
ligados, vivem, muitas vezes, o drama dos que não têm pátria, já que sua não será a em que
habitam, por não lhes possuírem a alma, nem a de seus antepassados, que lhes mora no coração,
mas na qual não residem, nem podem residir. Aliás, o insuspeito Oliveira Viana tratando, há anos,
do problema do imigrante, escreveu: "Socialmente, com efeito, o filho do imigrante, principalmente
quando vindo de etnias exclusivistas, nunca está inteiramente dentro da mentalidade da nova etnia.
Por meio de uma análise psicológica sagaz, os sociólogos modernos conseguem discriminar na sua
mentalidade resíduos e, ligações sutis, que mostram que este "neo" não está inteiramente fora do
grupo ancestral donde proveio.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V Exª. me permite outro aparte?
O Sr. BRITO VELHO - Com muito prazer.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu votei favoravelmente à emenda e pelas razões práticas
invocadas, hoje, por V.Exª Entretanto, eu acredito que a língua não é esse fator de unidade tão
preconizado. Os nossos vizinhos e amigos platinos não encontram razões para explicar a unidade
brasileira, que superficialmente, atribuem à língua. Entretanto, ignoram, voluntariamente, que a
língua podia ser elo comum a unir toda a América Espanhola e não foi o suficiente para trazer a
unidade política da América espanhola. Temos ainda o exemplo da Suíça, sem falar no exemplo, da
União Soviética, em que, várias nacionalidades, com línguas diferentes e próprias, se irmanam num
objetivo nacional comum.
Votei, disse a V.Exª, atendendo às condições amais do Brasil em que devemos fortalecer a
unidade nacional. Mas quero deixar bem claro a V.Exª em particular, e aos meus dignos pares que o
meu profundo nacionalismo não encontra, absolutamente, no uso de línguas diferentes um óbice à
unidade patriótica que todos nós tão ardentemente desejamos.
O Sr. BRITO VELHO - Concordo com V.Exª Quando iniciei a minha argumentação quis
destacar que me referia, primeiro...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu prestei muita atenção a essa parte do discurso de V.Exª
(...)
O Sr. BRITO VELHO (...) DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL
Artigo 162 - "O trabalho e a sua justa retribuição são deveres sociais".
Não nos parece feliz a redação deste artigo, porque diz menos do que poderia dizer e por que
tudo que diz está rigorosamente certo.
Concordamos em que o trabalho seja dever social, isto é, dever do homem, decorrente de
sua condição de ser social.
Poderá, no entanto, dizer-se o mesmo da retribuição devida pelo trabalho prestado a outrem?
Não, pois pelo menos parte do salário é regulado pela justiça comutativa, e não pela distributiva ou
social.
Além do mais, interessante seria que se ressaltasse, neste artigo-definição, um outro aspecto
ligado ao trabalho como dever: o direito ao emprego que assiste a cada homem válido, além de um
esclarecimento sobre o que se há de entender por justa remuneração.
Substitua-se, portanto, este artigo pelo seguinte: "Art. 162 - O trabalho é dever social, tendo
todos direito a um emprego a que corresponda retribuição que, possibilite a quem o exerça, bem
como à sua família, existência compatível com a dignidade humana".
Merecerá o trabalho proteção do Estado que lhe assegure condições favoráveis de
exercício".
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª permite um aparte?

O Sr. BRITO VELHO - Com muito prazer.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Fiel ao princípio, tantas vezes defendido por mim nesta
casa, de que uma constituição não é um programa, eu preferiria a fórmula da Constituição Francesa:
"Chacun a le devoir de travailler et le le droit de obtenir um enploi". "Cada um tem o dever de
trabalhar e o direito de obter emprego".
O Sr. BRITO VELHO - Devo dizer, que, em essência, há uma concordância muito grande
entre o conteúdo do artigo correspondente da Constituição Francesa e a emenda que apresentamos.
(...)
E mais adiante: "Ao Estado assiste, sempre, o direito de desapropriar por necessidade ou
utilidade pública, bem entendido quando o interesse geral assim o exige e mediante compensação
equivalente.
Este direito de desapropriação não se justifica somente pela necessidade de se executarem,
obras do interesse geral; podem também justificá-lo motivos graves de ordem social, por exemplo,
quando a concentração excessiva nas mãos de diminuto número de proprietários impede a aquisição
de pequenas propriedades necessárias e a construção de habitações indispensáveis." (Muito bem).
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Está candidatando o partido de V.Exª a uma sentença de
cancelamento de registro eleitoral.
O Sr. BRITO VELHO - Devo dizer a V.Exª que estarei, então, candidatando a Igreja
Católica, porque é o pensamento expresso da Igreja.
(...)
Perdoem-me, os nobres deputados, as longas citações. Serviram-me para bem caracterizar o
aspecto individual o aspecto social da propriedade, à luz de uma doutrina que, por sua origem,
nenhuma suspeição comporta, e como sólido fundamento da emenda que segue, a qual posta,
criteriosamente, em prática, contribuirá para que, entre nós, se realize, a pouco e pouco, o grande
ideal que representa, na ordem, o distributismo, forma única de defender o que Fulton Sheen
denomina "garantia econômica da liberdade" - a propriedade privada, dos assaltos de seus inimigos:
o capitalismo e comunismo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Esta observação de V.Exª é endereçada ao Partido
Comunista do Brasil?
O Sr. BRITO VELHO - É endereçada ao comunismo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Era o esclarecimento que queria obter.
O Sr. MEM DE SA - O Partido Comunista do Brasil não existe mais, colega, V.Exª esquece
isto.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Existe, a prova é a nossa presença nesta Casa.
(...)
O Sr. BRITO VELHO - Representantes do povo.
(...)
Agora podemos saltar algumas emendas, que não precisam ser defendidas.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V.Exª dispõe de mais uma hora ou 40 minutos.
O Sr. ADÃO VIANNA - Não nos prive do encantamento de ouvi-lo.
O Sr. BRITO VELHO - Devo dizer a . V.Exª. que não posso ler tudo.
O Sr. ADÃO VIANNA - Faça justiça a esta Casa, que lhe está ouvindo com grande
satisfação.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Se o nobre deputado necessita de assistência médica, aqui
há mais de um colega médico...
Sr. MEM DE SÁ - É disso que temos medo... (Risos).
O Sr. BRITO VELHO - Devo dizer a V.Exª que agora é que estou começando a me sentir
bem.
O Sr. ADÃO VIANNA - Porque agora está começando a batalha.
Artigo 172 - "A lei facilitará a fixação do homem no campo, estabelecendo planos de
colonização ou a instalação de granjas cooperativas, com o aproveitamento de terras públicas ou,
mediante desapropriação de terras particulares não socialmente aproveitadas."

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V Exª. da licença para um aparte?
O Sr. BRITO VELHO - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu pediria a V Exª. toda a atenção para uma emenda
ontem defendida oralmente nesta tribuna, pelo meu nobre colega de representação...
O Sr. BRITO VELHO - Nosso colega...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - ...deputado Júlio Teixeira. É uma emenda que dá a
iniciativa a um grupo de agricultores no sentido de se dirigir ao Estado pedindo a sua fixação à
terra.
O Sr. BRITO VELHO - Nada a criticar neste artigo, (...)
Acrescente-se, portanto, o seguinte parágrafo ao artigo 172:
"Parágrafo único - Poderá, também, o Estado organizar fazendas coletivas, orientadas ou
administradas pelo Poder Público, destinadas à formação de elementos aptos às atividades
agropecuárias."
(...)
O Sr. BRITO VELHO - (...) A solução racional estaria em acrescer o salário básico, de
uma parcela variável com os encargos domésticos tal - o sobre-salário familiar.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Desta maneira penso que também atendo, às
prescrições do seu médico assistente, o nobre Deputado Mem de Sá. O meu aparte rouba-lhe
pouco tempo.
O Sr. BRITO VELHO - Muito obrigado a V Exª..
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu creio que V Exª. está recordado que quando se
tratou aqui do problema da alimentação no Rio Grande do Sul, eu trouxe uma autoridade
insuspeita, a do Deputado Federal Segadas Viana, que, nesse tempo, ocupava um alto cargo no
Ministério do Trabalho e que declarava, em São Paulo, perante a Associação Comercial, que o
salário mínimo no Brasil não só era o mais baixo de todos os países, e igual ao de um grupo de
países que ele citava, como tinha sido calculado para um indivíduo solteiro.
Quero apenas recordar essa passagem de nossos debates a . V Exª.
O Sr. BRITO VELHO - Perfeitamente de acordo. Aliás, estou falando em princípio. Não,
estou objetivando nem discutindo concretamente o valor do salário atual. Um salário relativamente
baixo, que satisfizesse a um pequeno grupo de operários, seria insuficiente, e até iníquo para uma
família numerosa. Se bastante elevado para uma família numerosa, tomar-se-ia muito oneroso para
a indústria, e a conseqüência seria o aumento do custo da produção, em prejuízo do próprio
consumidor.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Esse perigo parece que não há.
(...)
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(...)
O Sr. NICANOR DA LUZ – A S. Exª. o Presidente da República a ele melhor do que
ninguém, e mais do que ninguém, interessa emitir opinião a respeito de matéria que interessa não
apenas ao Rio Grande do Sul, como também ao próprio Brasil. O Presidente da República é o
Chefe da Nação, é o chefe de todos os brasileiros, é o Governo de todos os governos.
(...)
O Sr. Dyonélio Machado - Hoje não deve ser mais considerado o Presidente de todos os
brasileiros.
O Sr. MEM DE SÁ - Ele o devia ser...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO – V. Exª. me permite um aparte?
O Sr. MEM DE SÁ - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Ele era o Presidente do Brasil...
O Sr. NICANOR DA LUZ - E continua sendo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - ... no nosso sistema majoritário, ele obteve a maioria
do eleitorado em eleições livres e honestas. Desde, porém, que ele traiu o compromisso
fundamental de defender a constituição, de defender, portanto, os direitos de todos os brasileiros,
desde esse momento, na realidade, ele se incompatibilizou com todos os brasileiros.
O Sr. NICANOR DA LUZ - Está mantendo esse compromisso. Está impedindo que seja
violada a própria Constituição.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Impedindo que seja violada? Está violando.
O Sr. PRESIDENTE - Devo observar aos nobres deputados, que não são permitidos
apartes sem prévia licença do orador.
O Sr. Dyonélio Machado - Eu peço, com todo o respeito a V. Exª., que dirija essa
advertência não a mim que estou usando de um pleno direito que me concedeu o ilustre líder da
Bancada Libertadora, permitindo que interrompesse o seu discurso para dar aparte.
O Sr. PRESIDENTE - Devo observar ao nobre orador que ao tempo outros oradores
aparteavam, e dai a razão da minha advertência ser perfeitamente procedente.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Cumpro o Regimento em não apartear o Sr. Presidente.
Mas, não sou responsável pelos demais apartes. Estava dando um aparte, no meu pleno direito de
apartear um orador que me concedeu.
O Sr. MEM DE SÁ - Ele é, ao que se diz, e consoante disse, em palavras talvez
esquecidas, o presidente de todos os brasileiros; ele é, ou devia ser, o magistrado superior que
encarna a Nação; ele paira, ou devia pairar, acima das dissensões e movimentos partidários que
vivificam a democracia; exerce ele, ou devia exercer, única e exclusivamente, as atribuições de um
dos poderes nacionais.
Ao Presidente da República, por força da natureza federal de nossa forma de Estado, e
por força de suas funções, indiferente há de ser que se institua qualquer sistema republicano de
governo, nalguma ou em muitas das unidades integrantes da União.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª. dá licença para um aparte?
O Sr. MEM DE SÁ - Pois não.

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Este intuito de causar injustiças, ficou patente em
atos anteriores de S. Exª Sr. Presidente da República, com o fechamento ilegal da União da
Juventude Comunista, com o fechamento ilegal e arbitrário também da Confederação dos
Trabalhadores e das Uniões Sindicais, com o fechamento do Partido Comunista do Brasil, como
sociedade civil.
Na realidade, o que parece ter visado o Sr. Presidente da República, norteado por um
grupo de fascistas que não conta absolutamente com o apoio e a simpatia de um milésimo da
população do Brasil, o que ele pretende ou parece ter pretendido, foi lançar realmente este clima
de confusão.
De uma coisa estou certo. Ele lançou a desordem, a desordem vinda de cima. Disse que
se propôs governar contra a Constituição, violando a Constituição. Ele na realidade já não
representa a ordem legal no Brasil. É necessário, portanto, para o restabelecimento da ordem
Constitucional, que ele abandone seu cargo, que entregue seu cargo às mãos...
O Sr. NICANOR DA LUZ - Às mãos do Sr. Luiz Carlos Prestes.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Absolutamente. Nós desejamos e o povo deseja e há de
exigir que ele entregue seu cargo nas mãos de seu sucessor constitucional, e só desta maneira
estará concorrendo para restabelecer a ordem no Brasil. Se ele tiver esse gesto de alto patriotismo,
mesmo fora do governo estará se penitenciando dos erros que está cometendo e da atitude que está
perpetrando contra a Constituição e a ordem legal do Brasil.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª. permite um aparte?
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não é doutrina de S. Exª., o Presidente da República,
que põe fora da lei centenas de milhares de brasileiros, e depois vem a Porto Alegre, declarar que
muitos desses, que a maior parte desses milhares de brasileiros são brasileiros que deviam estar à
sombra da lei, da lei fora da qual ele os colocou.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - ...só assim Sr. Presidente, só assim sentindo e
compreendendo, venceremos as dificuldades da hora que passa e salvaremos o Brasil para a
eternidade do seu destino.
Essas reflexões, Sr. Presidente, me ocorrem e eu as trago a este plenário, onde veio o
próprio Rio Grande do Sul, a propósito do discurso proferido nesta Capital, pelo honrado e
eminente governador do Estado, Sr. Walter Jobim.
E que, Sr. Presidente, aquela, peça oratória, vazada naquele estilo tão seu e tão nosso
conhecido, não está à altura da grave situação que atravessamos, não reflete uma orientação de
confiança, de tranqüilidade e de paz, única que pode propiciar uma obra de governo, fecunda e
benemérita, onde o povo tenha liberdade e veja os seus problemas encaminhados, pelo menos,
quando não resolvidos.
Realmente, Sr. Presidente, nesse discurso, o honrado e eminente Sr. Walter Jobim,
naquele seu estilo nefilibata, alheio à realidade, faz afirmações que intranqüilizam e
desassossegam, sem correlatamente fazer acusações concretas que definam, que possam fixar, que
venham positivar os responsáveis.
Fala S. Exª., o nobre governador do Rio Grande do Sul, repetidamente, em anarquia,
desordem e tumulto, em desfiguração da unidade nacional, sem, no entanto, nos dizer se estamos
realmente ameaçados desta anarquia e se estamos de fato na iminência dessa desordem.
Não aponta, também, o governador do Estado do Rio Grande do Sul os responsáveis por
essa ameaça, nem situa no tempo e no espaço a iminência das perturbações sociais que anuncia. É,
Sr. Presidente, esse discurso, um documento que, repito, intranqüiliza. Ao invés de proporcionar
ao povo rio-grandense, como é dever daqueles que o governam, um ambiente de segurança, de
paz, de tranqüilidade, de confiança, acena para este povo com ameaças, que todos nós não
sabemos donde partem, nem para quem vêm, (Apoiados gerais).
Reconhecemos, Sr. Presidente, o dever do governo e do governador do Rio Grande, de
zelar pela ordem. E, por sem dúvida, este, um dos seus deveres precípuos, como precípuo também

e o de defender a Constituição da República e a Constituição do Estado que lhe foi outorgada por
esta Assembléia, bem como a preocupação de o fazer sem esmorecimentos e sem violências, como
declarou pretender.
Mas, perguntamos nós, Sr. Presidente, quem, neste instante, deseja desrespeitar a
Constituição da República? Quem, neste instante, deseja desrespeitar uma Constituição do Estado
que não foi sequer votada, a ponto de minar, da parte do Sr. Governador do Estado, a reação que
este discurso representa.
O Sr. FRANCISCO BROCHADO DA ROCHA - O discurso do Sr. Governador, quando
fala em desordem, em tumultos, está procurando definir o que não é próprio da democracia,
positivando portanto. Quando fala no Rio Grande, diz textualmente: "o Rio Grande é e será
considerado cada vez mais um grande celeiro do Brasil, e como um de seus guardiões, está sempre
em eterna vigilância".
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Recebo, com prazer, a declaração de V. Exª. em nome
do governo do Rio Grande do Sul.
O Sr. FRANCISCO BROCHADO DA ROCHA - Estou falando em nome de minha
bancada e no do próprio governador.
(...)
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Sr. DYONÉLIO MACHADO - Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma explicação
pessoal.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Prosseguindo as considerações que vinha tecendo
sobre os discursos proferidos nesta Capital, por ocasião da visita a Porto Alegre, do Sr. Presidente
da República, quero reatar o fim do meu discurso.
Sr. Presidente. Não chegou a ser uma celeuma a animação que por vezes tem se levantado
nesta Casa, quando nós, da Bancada Comunista, colocamos como fundamental, na economia e na
política do Brasil, o problema do imperialismo.
Sr. Presidente. Meus dignos pares: É crença mais ou menos generalizada a de que essa
formulação e o conceito que ela traduz constituam patrimônio específico do Partido Comunista. É
claro que não faço a injúria de supor que a maioria dos meus dignos colegas ignore a história
literária do imperialismo, quer dizer, a história da literatura mundial sobre o imperialismo. Não
pretendo, longe de mim, a intenção de dar lições aos dignos pares sobre a palavra imperialismo. O
conceito do imperialismo, o estudo do imperialismo constituíram uma das grandes conquistas da
ciência da economia inglesa. Foi Hobson, um grande economista inglês - o nome é familiar aos
especialistas desta Casa - que não só criou o termo e o empregou no sentido hoje corrente, como
lhe traçou, já de saída, toda a sua característica. O que realmente tem sido privativa do Partido
Comunista do Brasil é a vigilância tenaz contra os perigos decorrentes do imperialismo. Mas,
senhor Presidente, meus dignes pares, se se traçar a história do imperialismo no Brasil, não
podemos fugir a essa triste constatação: a atual política brasileira está sendo norteada de fora do
nosso país, está obedecendo, nos seus planos e nos seus mínimos detalhes, à política do
Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos se levanta uma objeção
contra esse abuso. Também quero chamar a atenção dos meus pares para as manifestações que se
têm verificado dentro dos Estados Unidos por norte-americanos ou fora dos Estados Unidos por
norte-americanos também, para as manifestações desses democratas contra uma política que
apenas representa um setor numericamente ínfimo da opinião americana, o setor ligado a Wall
Street e ligado, num segundo grau, ao Governo do Presidente Truman. Senhor Presidente, meus
dignos pares. Vou citar uma opinião insuspeita. Ninguém ignora a posição do ex-Secretário de
Estado americano, o senhor Sumner Wells; ninguém ignora que ele, pelo rádio e pela imprensa,
infatigavelmente tem sido um dos grandes agentes do plano Truman, por meio do qual o Governo
americano pretende - renovando o sonho criminoso do nazi-fascismo - apropriar-se de todo
mundo, Sumner Wells ainda há poucos dias publicou um artigo que teve larga difusão por meio de
uma cadeia de publicidade, e nesse artigo, que é da defesa do Plano Truman, da escravização dos
povos em todos os quadrantes do nosso globo, não pôde fugir a essa constatação: a constatação de
que a política norte-americana, em várias fases do seu desenvolvimento, tem procurado escravizar
outros povos. O artigo intitulado "Auxílio amistoso ou dominação?" foi publicado nesta capital
pelo "Correio do Povo" de 25 de maio de 1947, há dois dias, portanto.
"No caso da Turquia, afirma-se que o governo dos Estados Unidos condicionará o auxílio
à disposição da Turquia em revisar a sua Constituição, de modo que o país possa ele tornar mais
democrático, em concordar em que agentes americanos despendam os 100 milhões de dólares do
empréstimo".

Eu chamo a atenção para os meus dignos pares sobre o período que imediatamente se
segue:
"Exigências dessa natureza se originam da curiosa crença de muitos norte-americanos ide
que os Estados Unidos possuem um direito inerente de decidir como outros povos soberanos se
devem governar. A insistência do nosso país sobre esse presumido direito tem provocado multas
vezes a animosidade do Hemisfério Ocidental contra nós, e não raras vezes nos impediu de
cooperar com êxito com os povos da Europa e do Extremo Oriente".
Ele não nega, pelo contrário, reafirma, que há essa mentalidade. E eu quero recolher essas
palavras insuspeitas do senhor Sumner Wells para dissipar qualquer dúvida que possa haver sobre
as nossas intenções, ao colocarmos o problema do imperialismo norte-americano como
fundamental para a apreciação do desenvolvimento social e político do Brasil, no momento.
Mas, senhor Presidente, como se exerce essa influência? No Brasil, em particular, se
exerce procurando os interesses imperialistas norte-americanos controlar todas as nossas
atividades: militar, política e econômica. É, senhor Presidente, com verdadeira amargura patriótica
que eu leio um pequeno trecho da mensagem do Sr. Truman, remetida ao Congresso dos Estados
Unidos e hoje publicada na imprensa diária de Porto Alegre, publicada em resumo pelo "Correio
do Povo" e publicada em extenso no "Diário de Notícias". Diz o Presidente dos Estados Unidos,
para justificar a lei que ele pleiteia no Congresso, a lei já hoje intitulada de cooperação militar
Interamericana: "Nesta matéria recai sabre os Estados Unidos especial responsabilidade de
direção, devido aos preponderantes recursos técnicos, econômicos e militares deste País (dos
Estados Unidos).
Se os meus dignos pares leram, como estou certo que o fizeram, a integra da lei de
cooperação militar interamericana, viram que o que se pretende com essa imposição estrangeira,
com uma lei, para o Brasil, que está sendo votada num parlamento fora do Brasil, o que se
pretende é a sujeição não só militar mas econômica, técnica e política da nossa terra. Hoje em dia,
o Sr. Truman já não cora ao defender perante todo o munido os objetivos verdadeiros visados pelo
plano militar de Truman para a América do Sul.
"Nesta matéria, recai - disse ele - sobre os Estados Unidos, especial responsabilidade de
direção". O exército brasileiro, desde esse momento, estará sujeito á direção de um estado maior,
situado fora do Brasil, fora do nosso País. Mas, Sr. Presidente, quem é que se opõe mais
corajosamente a essa escravização do nosso povo? Sr. Presidente, nós os Comunistas não temos o
monopólio nem da capacitação política, nem do patriotismo. Mas, Sr. Presidente, antes mesmo da
lei estar divulgada, antes mesmo do autor desta lei, vir confessar, para estarrecimento de todos os
patriotas, os objetivos reais que a lei visa, já o PCB. tinha se lançado a campo, tinha promovido
uma campanha de esclarecimento do povo, contra o perigo dessa lei.
Porque nós sabíamos, vítimas como somos de todos os fascistas, quaisquer que sejam as
cores com que se apresentam num dado momento histórico, nós sabíamos que esta lei viria como
um grande plano anticomunista, encabeçado por aquele que, irrisoriamente, é o sucessor de
Franklin Delano Roosevelt, o homem, o apóstolo da solidariedade, não só continental, mas
internacional.
Sr. Presidente. Em última "ratio", quem na realidade está atentando contra a Democracia
na nossa terra, porque a democracia lhe é clima infenso, é o imperialismo. E dentre todos os
setores do imperialismo, é aquele que saiu mais fortalecido e mais agressivo desta última guerra: o
Imperialismo Norte-Americano. Este Imperialismo sempre dispôs de agentes na nossa terra e em
países de construção econômica igual ou semelhante á nossa, de países dependentes, de países
fracos, de países semifeudais, de países semicoloniais.
Depois da promulgação desta lei o imperialismo agirá direta e escancaradamente. Mas
sempre os imperialistas se valeram de seus agentes, e, infelizmente, Sr. Presidente (assumo inteira
e pessoal responsabilidade do que estou dizendo). Infelizmente, encontram, encontraram e ainda
encontrarão, dentro do nosso país, como dentro de todos os países da mesma organização
econômica do nosso, encontrarão seus agentes e encontrarão seus aliados: todos aqueles que,

pretendendo fazer política para si, esquecendo a política do povo, fazem, na realidade, a política
do estrangeiro contra a nação brasileira.
Sr. Presidente. O tempo de uma sessão seria escasso para traçar o drama do petróleo aqui
no Brasil. Por que nós não temos petróleo explorado no Brasil?
Esta grande figura tutelar, Monteiro Lobato, este batalhador em que nós, eu
particularmente, como um homem de letras, vimos um dos patriarcas da literatura brasileira,
Monteiro Lobato, se sujeitou a todas as perseguições, se sujeitou a todas as sevícias, inclusive a da
prisão, porque sustentava esta tese: de que o petróleo sul-americano parecia conhecer a carta
política da América do Sul, porque estancava ao atingir as fronteiras do Brasil. O petróleo do
Chaco não atravessava a linha divisória política traçada entre o Paraguai e o Brasil. Sr. Presidente.
Nunca houve petróleo no Brasil e quando o clamor da indústria, quando o clamor do comércio,
quando o clamor do proletariado exigia que se explorassem as riquezas do país mais rico do
mundo, (que é o mais pobre, também do mundo), quando esse clamor se avolumava, então se
explorava o petróleo no Madeira, no Mamoré, no Tapajós, em lugares onde o petróleo ficaria
confinado ao seu nascedouro, porque não havia e não há rede de comunicações capaz de
transformar esta grande riqueza numa riqueza real, numa riqueza econômica, se eu posso dizer
assim.
E entretanto o petróleo da Bahia, de Lobato, era menosprezado, era desconhecido, Sr.
Presidente.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Mas, Sr. Presidente, o petróleo, agora, vai jorrar; o
petróleo agora existe, e ainda existe pelas mesmas razões por que não existia. Não existia, porque
ao imperialismo americano e ao imperialismo inglês, a eles não convinha que existisse; hoje existe
pela mesma razão, porque convém a estes imperialismos e, sobretudo, ao imperialismo americano
que se retire o petróleo armazenado no fundo da nossa terra.
Sr. Presidente. Eu quero se incorpore ao meu discurso alguns tópicos de uma revista
norte-americana, "Newsweek", de 23 de Setembro de 1946.
São estes:
"O Departamento Conjunto de Petróleo do Exército e da Marinha dos Estados Unidos,
encarregado do suprimento de petróleo para fins militares, decidiu incrementar a produção no
Brasil e no Chile".
Foi dada a palavra mágica, "abre-te Sésano". Daqui por diante vamos ter petróleo. Não
tínhamos petróleo, porque o nosso petróleo iria entrar em concorrência com o petróleo americano
e inglês.
Hoje vamos ter petróleo para ser explorado pelos americanos. É grave, também, o que
estou afirmando desta tribuna. Será, então, que depois de toda essa campanha a favor do petróleo,
o Brasil não tivesse despertado e não se lançasse à conquista dessa enorme riqueza, riqueza
fundamental para o progresso da nossa pátria? A grande realidade é que os interesses dos
imperialistas sabotaram a produção do nosso pai e, agora, quando convém a estes interesses o
açambarcamento dessa riqueza, essa riqueza aflora à superfície.
Sr. Presidente. A informação, de caráter oficial, é de tamanha clareza que não se presta a
duas interpretações: o Estado Maior estadunidense, com a mesma "técnica" com que retém bases
militares em nossa Pátria, deliberara "incrementar a produção" petrolífera no Brasil, sem nenhuma
consideração pela nossa soberania interna. Contava, para tanto, com a cumplicidade do grupo
fascista no governo, encarregado de limpar o terreno dos mais intransigentes defensores do nossa
independência, à frente dos quais se destacava o Partido Comunista do Brasil.
Surgiu a ponta de lança dos Rockefeller em nossa terra: a Companhia Nacional de Gás
Esso, com 75.000 das suas 100.000 ações em poder da Standard Oil. Entre os testas de ferro, que
figuravam como acionistas do "trust" petrolífero, incluíam-se dois ministros do governo Dutra, os
Srs. Morvan Dias de Figueiredo e Daniel de Carvalho. Outro titular do Ministério, conquanto não
apareça na relação, o Sr. Corrêa e Castro já serve há bastante tempo aos interesses da Standard
Oil, na direção da Gulf Oil. Graças á influência desses sócios, o governo Dutra concordou em

aceitar os "conselhos" de dois especialistas norte-americanos para a legislação de assuntos
petrolíferos, os Srs. Hoover Júnior e Arthur Curtiss.
Vamos ter uma indústria nacional de petróleo nacional entre aspas. Na realidade, uma
indústria controlada pela "Standard Oil". E a legislação que o Brasil tiver que promover sobre a
matéria, vai encontrar o obstáculo desses interesses imperialistas, porque o imperialismo ianque já
destacou para cá os dois assessores em legislação de mineração, Hoover Filho e Arthur Curtiss.
Eu bem sei, nesta altura, que os representantes do povo no Congresso Nacional, vão mais
do que pleitear, vão mais do que conquistar, vão reafirmar a soberania daquela Casa, e que
havemos de ter uma legislação própria, independente dos conselhos "técnicos" desses agentes
internacionais, desses miseráveis agentes dos banqueiros e financistas da Wall Street.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Na Venezuela, o imperialismo é mais agressivo e
despudorado. Ele já se apossou de postos que, felizmente, a consciência brasileira ainda não pos,
inerme, nas mãos desses agentes, desses "gangsters" internacionais.
Sr. Presidente. Eu tive a oportunidade de ler, há pouco tempo, nesta Casa, uma
recomendação de uma autoridade militar norte-americana aos seus subordinados, segundo a qual
um comando estrangeiro, no Brasil, conhecia, por antecipação, a decisão que a Justiça Superior
Eleitoral ia proferir num caso político brasileiro. O general Saville tinha entrado na consciência
dos juizes que iriam julgar, "de consciência"; e, na base disso, antecipando-se, tomava medidas de
disciplina para os seus comandados.
Sr. Presidente. Eu já tive oportunidade de mostrar como a sentença que cassou o registro
do Partido Comunista do Brasil já era conhecida, inclusive do comandante de uma força
estrangeira do nosso pais. Eu não aceitei as razões dadas aqui, nesta Casa, pelo meu digno e ilustre
colega, ora ausente do plenário, Sr. deputado Oscar Fontoura, razões que figuram nos anais da
nossa Assembléia, razões que procuravam justificar a presença, no Brasil, das forças estrangeiras,
quando faz dois anos que nós vencemos a guerra, para a qual foi necessário fazer um comando
conjunto de tropas no hemisfério. Liquidar os problemas técnicos ou administrativos, os
problemas burocráticos que surgirem desse comando único, liquidar essas questões menores, seria
obra para pouco tempo, se, na realidade, houvesse o desiderato de respeitar, nos mínimos detalhes,
a soberania da terra brasileira. A presença das forças norte-americanas, sediadas no Rio de Janeiro,
há dois anos, depois de ultimada a guerra, não pode ter razões fundadas no interesse que levou
essas forças a se irmanarem com a nossa para o combate ao nazismo.
E uma ponta de lança, é uma cabeça de ponte que as forças norte-americanas conquistam
na nossa terra, como os batedores das grandes forças que, sob a forma de técnicos, de informantes,
instrutores e aprovisionadores, virão para o seio sagrado da nossa pátria, em virtude da lei de
cooperação militar interamericana.
E o comandante dessas forças estava no conhecimento de que os juizes, a maioria dos
juizes do Tribunal Eleitoral, iriam decidir, não como juizes, mas como órgãos do poder executivo,
segundo vimos do documento autentico, cujo fac-símile entreguei à taquigrafia desta Casa, e que
pode ser consultado em qualquer momento. Quem decidia do cancelamento do Partido Comunista
do Brasil era o governo da República. E essa nota ainda antecipava mais alguma coisa: que
haveria tumulto, desordem, reação popular no meio da rua, e era temendo essa reação do povo que
o comandante dessas forças baixava as instruções que são do conhecimento desta Casa.
Nas menores manifestações de nossa vida econômica estamos vendo a influencia
imperialista. Citei o caso do petróleo como ilustrativo, tanto mais, quanto é um problema
fundamental para o progresso brasileiro. Poderia, Sr. Presidente, abduzir outras provas e citar
outros documentos. Lamento que se tenha retirado deste recinto o meu digno colega deputado
Mem de Sá...
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Sem querer entrar na apreciação do descalabro do
plano econômico e financeiro do governo do Sr. general Eurico Gaspar Dutra, devo já confessar

aos meus pares que os maiores óbices encontrados para a economia do Brasil estão na influência
do imperialismo americano.
Não é a inflação nem a deflação; não é a estabilidade dos preços que vão, na realidade,
solucionar o problema da economia brasileira. Tudo isto entra como adjuvante (quero usar uma
linguagem da nossa profissão), como adjuvante na terapêutica desse grande mal; mas na realidade,
a medicação específica, como nós médicos diríamos, está na solução dum problema para o qual
temos sempre encontrado um obstáculo até agora intransponível: o obstáculo levantado pelo
imperialismo. O que é que solucionaria a nossa situação econômica? A ampliação do mercado
interno. Quem é que se opõe à ampliação do mercado interno? E, o imperialismo, que deseja
persistir na sua política de colonização do Brasil e não permitir que nós nos transformemos em
unidade autônoma e econômica, em que estejamos sempre acorrentados a este destino que não é o
nosso destino, que é o destino artificial criado pelos interesses do imperialismo: o destino que nós
faz uma fonte de matéria prima.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Mas, Sr. Presidente, continuando, quero, aproveitando
o pouco tempo que resta para o final da nossa sessão, voltar ao discurso pronunciado pelo General
Enrico Gaspar Dutra, nesta cidade.
Sr. Presidente. Ontem vimos, nos animados debates a que esse discurso deu lugar nesta
Casa, como S. Exª.. se arvorou em árbitro da política nacional. Não seria eu, pobre médico, que
iria contrapor razões de ordem jurídica à tese sustentada com tanto brilho pelo nobre deputado
Francisco Brochado da Rocha.
Mas, na realidade, o General Eurico Gaspar Dutra interpreta a seu, modo, e nós sabemos
já qual é esse modo, a tese presidencialista, a tese sustentada por Wilson, de que um Presidente da
República, num regime Presidencial, é o líder da Nação. Creio que essa expressão não consta do
discurso do meu nobre colega e amigo, mas quis ver na sustentação da tese um apoio franco às
idéias de Wilson. Já os nobres colegas da bancada libertadora, deputados Mem de Sá e Henrique
Fonseca de Araújo, mostraram o quanto há de abusivo numa atitude dessa natureza.
Só tenho um reparo a fazer à argumentação do líder da bancada libertadora: essas atitudes
do General Eurico Gaspar Dutra não definem o presidencialismo, - definem a deformação do
presidencialismo.
Nenhuma autoridade, nenhuma prerrogativa concede a Constituição de 18 de setembro de
1946, ao supremo governante do Brasil, de se imiscuir nos outros poderes e procurar anular sua
ação por insinuações e intimidações.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - E, neste ponto, estou de inteiro acordo com V. S. Exª..
E nessa Assembléia tudo farei, com o apoio da minha bancada, não apenas em seu nome ou no
meu próprio, mas em nome do Partido Comunista do Brasil, para limitar os poderes
presidencialistas, na nossa futura carta Constitucional, porque a história do Brasil tem mostrado
como constitui este regime um plano inclinado às ditaduras. Não têm sido outra cousa os governos
presidencialistas no Brasil.
Mas, Sr. Presidente, do discurso de S. Exª.., o Sr. General Eurico Gaspar Dutra, não se
infere o menor respeito pelos outros Poderes.
Já vimos, e não poderei tratar disso neste momento, já vimos ontem, nesta Casa, o
profundo desrespeito com que ele tratou um dos ramos do poder legislativo no Brasil, que é esta
Assembléia, procurando insinuar a linha de conduta para os atos dos constituintes rio-grandenses.
Já vimos como ele se arvorou em árbitro da Constituição e das leis, antecipando uma sentença que
talvez não venha a ser proferida, antecipando uma sentença que só poderia surgir de um órgão - o
órgão competente para isso: o Supremo Tribunal Eleitoral.
Mas onde ele realmente, a nosso ver, não procura dar a menor demonstração de zelo pela
independência e soberania dos demais poderes, e sobretudo do Poder Judiciário, é quando, no seu
discurso, não abre a menor perspectiva para o julgamento final do processo de cassação do

registro do Partido Comunista do Brasil. Ele toma como fato consumado, "L, État c'est moi", o
Estado sou eu.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Luiz XIV, símbolo da autocracia desses últimos
tempos, "L, État c'est moi".
Aqui quero também fazer um reparo ás declarações do eminente Governador do Estado.
Diz o Dr. Walter Jobim:
"O hábito da vida judiciária conduziu nosso espírito no cumprimento estrito da lei.
Postular justiça afasta do espírito o cometimento intencional de ilegalidades. Respeitar e
fazer cumprir as leis é um dever recíproco.
De nossa parte não surgirão exorbitações porque situaremos nossos atos numa linha
segura de ação.
Eu agasalho com satisfação o sentimento cívico que se traduz nessas palavras, o espírito
de magistrado que falou pela boca do Dr. Walter Jobim. Mas é preciso também deixar bem claro
que corre na Justiça de Porto Alegre um processo de mandado de segurança, com o fim de abrir as
sedes do meu partido como sociedade civil, de permitir entrada dos associados dessa sociedade
civil em sua casa, inclusive para solucionar questões práticas que decorrem desta situação, como
seja o próprio pagamento dos aluguéis desta sede. Não vejo nas declarações do Dr. Walter Jobim,
apesar do alto espírito em que elas estão vazadas, essas, perspectivas, que fundamentais nesse
momento. Seria um grave erro político, seria um grave erro judiciário, cometido por aqueles que
pretendem se investir de funções judiciárias, seria um grave erro dar como ultimado esse processo
e considerar o Partido Comunista do Brasil como inexistente.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Mas, Sr. Presidente, o desrespeito à Justiça do Brasil,
contido nas expressões do discurso do Sr. Eurico Gaspar Dutra, vão até à injúria, Diz ele:
"Não há, entre eles (os "documentos" do processo) peças artificiais, senão grande cópia
de fatos, uns notórios, outros coligidos durante muitos meses de investigação por autoridades
diferentes e atuando independentemente, - todos, porém levando a uma só conclusão, sobre a
natureza real daquele, partido e suas finalidades. Correspondem ao que nos países democráticos
vem sendo observado e comprovado, e por certo não se afastam do que está na consciência da
maioria, embora nem todos tenham a coragem de admiti-lo publicamente".
O que se deu, na realidade, Sr. Presidente, é que dois juizes tiveram a coragem de dizer
publica e solenemente que naquele amontoado de papéis artificiais, de papéis coligidos pela
polícia política, naquele amontoado de documentos, que nem valem esse nome, nada havia que
contrariasse a Constituição brasileira. Coragem tiveram aqueles, como o professor Sá Filho e o
Ministro Ribeiro da Costa, ao declarar a todo o mundo que aquele processo era um processo
artificial. Coragem também tiveram os três juizes da maioria ao declarar, publicamente, pelos seus
votos, que estávamos sob pressão, que estavam sob pressão do poder interessado em deflagar a
desordem constitucional em nossa terra.
De outra maneira, Sr. Presidente, não se compreendem, não só aqueles fatos, como todas
as medidas decorrentes desses fatos.
Não estou absolutamente envolvendo na minha crítica a majestade da Justiça Eleitoral do
Brasil, e nós, comunistas, acabamos de dar esta prova completa, não com as palavras que temos
repetido desde o dia triste de 7 de Maio de 1947, dia em que se começou o processo da morte da
Democracia no Brasil.
Não é com palavras, Sr. Presidente, que estamos dando a prova de que confiamos na
Justiça da nossa terra, inclusive naquele Tribunal que acabou de dar uma prova ao mundo de que
vale mais do que as consciências independentes dos seus juizes, a interferência abusiva e
atrabiliária de um outro poder. E a prova que acabamos de dar, e que é um complemento da
maneira como nós recebemos esta sentença injusta, é o recurso que deu entrada neste mesmo
Tribunal.

Sr. Presidente. Ontem foi um tanto subestimada nesta Casa a perigosa tese sustentada por
S. Exª . o Sr. Presidente da República e que se pode concretizar nestas palavras: a tese dos "dois
partidos políticos", a tese segundo a qual a Democracia brasileira deve ficar restringida ao jogo
político de apenas dois partidos. Sr. Presidente. Infelizmente me faltou tempo para a
documentação que eu prometo a esta Casa, segundo a qual esta tese foi insuflada há poucos dias
por Norte América. Procurei trazer a documentação disto que estou dizendo.
Já surgiu no cenário norte-americano a tese dos dois partidos para os países
semicoloniais, e isto, por que? Sr. Presidente. Nós estamos vendo, inclusive nesta Casa, o que
representa a cooperação das pequenas correntes. E o que é mais, Sr. Presidente, nós estamos vendo
que não é mais possível estabelecer uma política que não participe de todos os setores de opinião.
Está alarmando os senhores da nossa terra o poder que a opinião pública representa, nos órgãos de
governo, em todas as suas nuances. É a morte das unanimidades, é a morte do caudilhismo,
unanimidade e caudilhismo, tão propícios à política imperialista de todos os tempos.
Sr. Presidente. Como membro de uma corrente minoritária, nesta Casa, eu quero levantar
um protesto veemente, e creio que sou nisto acompanhado pelos demais partidos minoritários
nesta Assembléia, contra a tese da existência de dois partidos e da pulverização dos partidos
políticos.
S. Exª., o Sr. Gen. Eurico Gaspar Dutra não apoiou a tese inteiramente, porque ele não
tem mais força política e constitucional para faze-lo, porque ele está fora da lei, está fora da
Constituição. Não apoiou a tese da pulverização dos partidos, mas lançou a palavra para que ela
sirva como semente e possa criar condições para mais este atentado contra a Democracia.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Exatamente, e muito menos por um decreto-lei.
Mas, Sr. Presidente, eu não sei, não conheço toda a profundidade do saber constitucional
do Sr. Presidente da República.
(...)
O) Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas, Sr. Presidente, como ontem já fiz ver num aparte
dado a um dos oradores desta Casa, ele pôs centenas de brasileiros fora da lei "definitivamente",
desconhecendo que esses brasileiros estão em curso de obter a revogação da sentença arbitrária
pretende jogá-los na ilegalidade; ele assim o determina, com um decreto, que exorbita dos efeitos
do acórdão que lhe cabia cumprir, e vem ao mesmo tempo procurar atrair esses brasileiros para a
vida política. Põe toda uma classe, a classe proletária do Brasil, num regime de coação, porque
fecha a Confederação de Trabalhadores do Brasil, fecha as Uniões Sindicais e intervém nos
sindicatos, e vem declarar que quer a cooperação dessas forças e que quer a cooperação desses
brasileiros, que ele, com o seu decreto-lei, "põe" fora da lei.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu tenho em mãos um despacho telegráfico que diz
assim:
Telegrama do Rio informa que o líder do P.S.D, Sr. deputado Benedito Vaz, na
Assembléia de Goiás, se solidarizou com bancada Comunista, quando esta solicitou a renúncia do
Gen. Dutra.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas lembro que os processos da direção central do
Partido Social Democrático talvez não sejam muito democráticos, porque, se no setor onde existe
o Partido Social Democrático, os elementos desse partido se manifestam dessa forma, de duas
uma, ou não foram consultados, ou a direção central do P.S.D. não tem força para levar suas
deliberações até esse setor. Isso quer dizer então que ha desagregação.
Mas, Sr. Presidente, ainda hoje, os jornais matutinos de Porto Alegre trazem a portaria
dando as instruções como se deve intervir nos sindicatos. Procurando no meu material talvez eu
encontrasse, e com muito prazer leria essa portaria à esta Casa. Mas me lembro de alguns de seus
itens. As Diretorias dos sindicatos serão substituídas por interventores da escolha do Sr. Ministro
do Trabalho, mesmo quando essas diretorias tenham sido eleitas por maioria em Assembléia geral
.

do sindicato.
É este o processo "democrático" que deseja o governo do General Enrico Gaspar Dutra,
não só para as organizações sindicais, mas para a própria vida política da Nação. E a subestimação
completa da vontade das maiorias. Onde se levanta uma maioria, se não é uma maioria dócil, esta
maioria não deve deliberar. E, na profundidade do saber "incomensurável" de Direito
Constitucional do Sr. Presidente da República, um ponto alto.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Mas essas medidas, Sr. Presidente, não ficariam
ultimadas se não se desencandeasse uma guerra de morte ao pensamento livre de todos os
brasileiros.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Mas, Sr. Presidente, essas medidas ditatoriais, essas
medidas de supressão da ordem legal no Brasil, ficariam incompletas sem a intervenção da
imprensa.
Ninguém ignora o papel da imprensa. É o 4o poder, já se disse ha muito tempo e até hoje
não houve motivos para abjurarmos esse conceito.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - E a sexta arma e uma grande arma. Posso dizer mais - e
aqui tem assento vários jornalistas, eu mesmo me orgulho de ser um jornalista profissional. O
nosso presidente é um jornalista, é um homem que vive dos seus direitos autorais de trabalhador
da pena. Nós todos sabemos que é a imprensa o órgão que está mais ligado ao povo. De modo, Sr.
Presidente, que de nada valeria fechar os partidos políticos, de nada valeria interditar a sede dessas
associações, de nada valeria intervir despoticamente nas organizações proletárias, se ai fora
existisse uma imprensa perfeitamente garantida nos seus direitos para exercer a crítica e a
vigilância sobre essas arbitrariedades.
Sr. Presidente. Uma das decorrências do acórdão, uma das miríficas conseqüências do
acórdão que cassou um registro eleitoral, foi uma portaria do Sr. Ministro da Justiça, Sr. Costa
Neto, determinando a censura imprensa, determinando a censura imprensa popular.
Não preciso alertar esta Casa, porque esta Casa teve uma dos seus melhores dias, quando,
por unanimidade tocante, votou uma moção de protesto contra as intimidações e as ameaças de
que estava sendo vítima um modesto órgão popular de Porto Alegre, a "Tribuna Gaúcha". Eu, que
critiquei veementemente a intromissão indébita, nesta Casa, do Delegado de Polícia, Sr. Moojen
da Rocha, para procurar me intimidar (e eu supunha que ele me conhecesse melhor e soubesse que
não me rendo a intimidações, muito menos da Polícia) eu, que protestei veementemente contra a
intromissão indébita da polícia no direito do livre curso do pensamento escrito, eu rendo uma
homenagem ao governo do Estado, que não deu cumprimento à portaria do Sr. Ministro Costa
Neto. São atitudes como estas...
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Que engrandecem um governo e fortalecem a
democracia...
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - ...e atraem para esse governo o respeito e admiração de
seus próprios adversários. E só desejo que esta Assembléia e o governo do Sr. Walter Jobim
perseverem neste caminho de defensores intemeratos da liberdade de opinião no Rio Grande do
Sul.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Mas, sr. Presidente, infelizmente temos nesta matéria,
um fato doloroso a lamentar. Indivíduos fardados com a farda do glorioso exército brasileiro
assaltaram, no berço na nacionalidade, na cidade do Salvador, na cidade da Bahia, assaltaram um
jornal popular, "O Momento", sob o fundamento de que esse jornal pedia isso, que eu estou
cansado de pedir desta tribuna: a renúncia do General Dutra, - porque, na realidade, o General
Dutra, depois de ter rasgado a Constituição, não é mais o presidente da Nação.

(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Mas devo dizer que ele não completa, nem invalida as
minhas palavras. Eu não afirmei que eram soldados ou oficiais do Exército; eram desordeiros, com
a gloriosa farda do Exército brasileiro.
E o que é mais doloroso, Sr. Presidente, é o que se contém na nota fornecida pela
Secretaria de Segurança da cidade de Salvador.
- Diz essa nota, que esses jornais já estavam advertidos de que não poderiam persistir na
sua patriótica campanha pela renúncia do General Eurico Gaspar Dutra.
A sanção não se faria esperar. A sanção era o empastelamento, como se não houvesse, Sr.
Presidente, na codificação das leis que responsabilizam os excessos, quando excessos há, como se
não houvesse outro meio de coibir os abusos da imprensa, senão a violência mais brutal: o
empastelamento.
Sr. Presidente. Eu vou ler a nota da Secretaria de Segurança:
"E conhecido o ambiente que se criou no país depois da decisão do cancelamento do
registro do P.C.B. Fechado o P.C.B., os seus jornais, passado o primeiro momento, abriram
campanha, em termos violentos, contra o governo federal, particularmente contra o presidente da
República. O jornal "O Momento", que não sendo órgão oficial do P.C.B., contudo é o seu portavoz na Bahia, formou na campanha. Anteontem, o secretário da Segurança convidou a comparecer
ao seu gabinete a direção do jornal, ponderando-lhe a delicadeza da situação nacional e fez-lhe ver
a conveniência de evitar excessos de linguagem, por todos os pontos desaconselháveis. A resposta
que obteve foi a de que aquela atitude corresponderia à orientação, de caráter geral, adotada em
todo o país, inclusive no Rio de Janeiro, pelos jornais comunistas, ao que observou o secretário
que em tal caso lhe cumpria não esquecer as responsabilidades que assumia".
Quer dizer que todos aqueles que defendem a ordem legal no Brasil contra a ditadura
estavam desde já alertados. Essa tese é uma tese subversiva. Defender a Constituição é uma tese
subversiva. A tese legal e ordeira é violar a Constituição. Quem estiver a favor da tese
Constitucional está sujeito a tudo. Se é um jornal, está sujeito ao empastelamento impune, impune porque era a própria policia, o órgão que deveria zelar pela propriedade privada, era a
polícia que vinha declarar que no caso ela não agiria, Considerava a violência como um desforço,
com o qual ela se solidarizava.
Sr. Presidente. Vou terminar estas considerações e quero, daqui desta tribuna, fazer um
apelo veemente a todos os Partidos com assento nesta Casa, a S. Exª. o Sr. Governador do Estado,
um apelo no sentido de que, neste momento, estamos num dilema: ou ficamos com a Democracia
com o povo, pela renúncia do Sr. General Eurico Gaspar Dutra, ou ficamos com a Ditadura e com
o caso final da Democracia no Brasil.
Era o que eu queria dizer.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - V. Exª. não pode duvidar da minha palavra.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Duvidei porque era destituída de provas, enquanto eu
posso apresentar provas do que afirmo. Trarei provas a esta Casa. O Partido Comunista, na sua
marcha para o Quarto Congresso, ia reestruturando todos os seus organismos, de baixo para cima,
dando aos bem intencionados, a todos os Partidos, uma lição de fé na democracia. As nossas
sessões não eram secretas, discutiam-se todas as teses e todos candidatos apresentados. E se a
arbitrariedade da polícia não tivesse impedido de chegarmos até a realização do 4o Congresso,
haveríamos de reestruturar a Direção Nacional do Partido, na base da democracia interna. Eu trarei
ao nobre colega Wolfram Metzler as provas do que estou afirmando.
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Sr. DYONELIO MACHADO - Sr. Presidente, Srs. deputados. Cumprindo a promessa
ontem feita, quero também em nome de minha bancada e de meu partido, o Partido Comunista do
Brasil, tecer as considerações que julgo necessárias neste momento aos discursos pronunciados
nesta capital por S.S. Exªs. o Sr. Presidente da República e o eminente e honrado governador do
Estado.
Sr. Presidente. Como já tinha observado ontem, a minha bancada interveio nos animados
debates que se feriram nesta Casa e mais uma vez esclareceu a nossa posição em face do momento
grave que atravessamos. Desta tribuna temos, cumprindo o mais importante dever de todo
democrata, neste momento, procurado exercer a vigilância que a democracia impõe sobre todos
aqueles que procuram, com atos e com palavras, conspirar contra a liberdade na nossa terra. E bem
conhecida a nossa posição com relação a S. Exª. o Presidente da República. Somos insuspeitos
para fazer-lhe a critica, porque no dia seguinte ao da vitória eleitoral do general Eurico Gaspar
Dutra, fomos os primeiros, nós os do Partido Comunista do Brasil, a estender-lhe fraternalmente
as mãos, para ajudá-lo no que nos fosse possível, com o fim de encaminhar o seu governo e a
nossa Pátria para a solução de todos os seus problemas. O Partido Comunista do Brasil tem dado
repetidas o exaustivas provas do espírito fundamental que o anima: o da união de todos os
brasileiros.
S Exª., o então candidato, conseguiu a maioria do eleitorado do Brasil. Com justa razão
poderia ter se intitulado Presidente dos Brasileiros. De nossa parte nenhum obstáculo a que ele,
não só se intitulasse Presidente dos Brasileiros, mas exercesse essa grande magistratura.
Entretanto, Sr. Presidente e senhores deputados, a mentalidade fascista do Sr. Presidente da
República teve mais poder do que as suas palavras e do que os reclamos da totalidade do nosso
povo.
Já muito antes da sua apresentação ao eleitorado brasileiro, reclamando os votos que
obteve da maioria do nosso povo, tinha o Sr. General Eurico Gaspar Dutra dado repetidas provas
da sua filiação ideológica ao fascismo. Nós bem sabemos que os homens podem, inspirados pelo
patriotismo, atendendo às aspirações gerais do povo, corrigir atitudes menos felizes; e o passado,
conquanto deva entrar em alta conta nos nossos atos presentes e futuros, não é absolutamente um
óbice para que as pessoas bem intencionadas corrijam o que haja a corrigir no seu próprio passado.
Dissemos, Sr. Presidente, e desejamos prová-lo, que o atual Presidente da República, o
Sr. General Eurico Gaspar Dutra, contraíra vínculos sérios com a ideologia fascista. Não vou
fazer, nem tenho tempo para isso, toda a história política de um período em que o general Eurico
Gaspar Dutra desempenhou um alto papel. Para ilustrar à Casa, para ilustrar aos meus pares, para
ilustrar as afirmações que desta tribuna faço ao Rio Grande do Sul, quero apenas rememorar
alguns fatos salientes da biografia política do Sr. Presidente da República. Ninguém ignora que S.
Exª, no momento do ascenso do nazi-fascismo, recebeu uma condecoração de um dos países.
Alemanha nazista, contra o qual mais tarde, na luta de libertação dos povos, nós deveríamos voltar
as nossas armas democráticas.
Mas, Sr. Presidente, fato grave cometeu S. Exª o Sr. general Eurico Gaspar Dutra, para
servir as suas idéias fascistas. Foi o que se pode dizer o entorpecimento ao esforço de guerra do
Brasil. É uma acusação da máxima gravidade e eu não a faria desta tribuna se não estivesse
amparado no testemunho insuspeito e elevado de um seu companheiro de armas, o saudoso

general Manoel Rabelo. Eu peço, ao Sr. Presidente e aos meus dignos pares, que me permitam ler
alguns trechos de um memorial enviado pelo General Manoel Rabelo a S. Exªo atual senador
Getúlio Vargas, quando detentor da chefia do Governo Brasileiro.
O Sr. Tarso Dutra - V. Exª permite um aparte?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Com todo o prazer.
O Sr. Tarso Dutra - Devo observar a V. Excia. que o extinto general Manoel Rabelo era
inimigo fidagal do atual presidente da República.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - É uma revelação que agradeço. A informação de V.
Excia. é uma informação que absolutamente não invalida as declarações do general Manoel
Rabelo, cuja vida impoluta, cujo passado dedicado à democracia e ao Exército, vale por uma
afirmação de imparcialidade que nenhuma acusação poderá deslustrar.
Movido, Sr. Presidente, não por um espírito de animosidade, como parece decorrer das
palavras do meu nobre colega deputado Tarso Dutra, o general Manoel Rabelo prestava
informações ao Governo da República. E eram de tal ordem essas informações que ele mesmo, o
seu autor, as intitula "libelo acusatório".
Devo esclarecer, mais à Casa, na base da Intervenção do nobre colega deputado Tarso
Dutra, que essas declarações vieram a lume em vida do General Manoel Rabelo e a elas não foi
oposta nenhuma contradita, que as invalidasse.
É claro, Sr. Presidente e Srs. deputados, que eu absolutamente não vou ler todo esse
libelo que ocorreu mundo através a imprensa do Brasil inteiro.
Há alguns tópicos, entretanto, que não me furto ao dever de trazer ao conhecimento desta
Casa.
Narra em seguida o general Rabelo a situação precária em que se encontrava a 7ª Região
Militar, com sede em Recife. O mesmo general Rabelo, quando seu comandante, tratou de
aparelhá-la convenientemente para a defesa nacional. Os trabalhos já se achavam em bom
andamento quando...
(E agora seguem-se as palavras textuais do General Manoel Rabelo:)...
"inexplicavelmente, uma ordem do Ministro da Guerra (general Dutra) para que se fechasse o
estabelecimento, sob o pretexto, inadmissível no caso, de que os materiais confeccionados saiam
maio caros", "E apesar dos instantes protestos - prossegue o general Rabelo - e do clamor que este
ato produziu, foi ele mantido, dispersando-se os maquinismos modernos, adquiridos com tanto
carinho e esforço, por todo o Brasil".
Continua o libelo acusatório do General Manoel Rabelo:
"Pelo exposto, verifica-se que se a 6ª R.M. está com falta de equipamento e fardamento,
deve-se exclusivamente à extinção do modelar estabelecimento de Pernambuco, feita com mal
disfarçada hostilidade do Sr. General Eurico Gaspar Dutra contra seu leal companheiro de
trabalho".
Acrescenta que o mesmo se fez com o Depósito de Remonta e com o Centro de Educação
Física, ambos de vital importância para a defesa da parte do nosso território mais ameaçada pelos
exércitos hitleristas.
Eu já tive oportunidade, Sr. Presidente, por ocasião das comemorações desta Casa ao Dia
da Vitória, de, glosando o magnífico discurso do nosso nobre colega deputado Osvaldo Bastos,
dizer que o Brasil, ao entrar na guerra de libertação dos povos, não lhes deu apenas a F.E.B.: deulhes a sua posição estratégica. E, se todo Brasil era uma posição estratégica, havia, dentro dessa
posição militar, um ponto de maior importância: o mais acessível às frentes de batalha e, portanto,
o mais vulnerável por parte do inimigo, esse ponto era a costa do nordeste brasileiro. Exatamente a
costa onde sediam essas regiões militares.
O general Manoel Rabelo, com seu libelo, mostra que houve um descaso, um descaso
premeditado em aparelhar convenientemente a nossa defesa, no coração estratégico do Brasil, que
era a costa do nordeste.
Mas, Sr. Presidente, prossegue o general Manoel Rabelo, declarando que os mesmos que
dessa forma sabotavam as nossas defesas eram os que - diz o general Rabelo mais adiante "tinham

verdadeira obsessão pela compra do, material alemão, que todo o mundo previa, exceto os
nazistas, que a Alemanha não estava em condições de fornecer..."
Quer com isto o general Rabelo entrar nas intenções reais da oposição que encontrava por
parte do Ministério da Guerra de então, que recusava reabastecer o exército, sob o fundamento,
sob o pretexto engenhoso de que o que nos convinha era comprar armamentos e munições daquele
país que absolutamente não estava em condições de as fornecer, porque se achava numa guerra de
vida ou morte, com um inimigo que exigia que todo esse material fosse lançado contra ele.
De modo que não querendo adquirir material bélico de outra fonte, sob o fundamento que
o mais conveniente era o material bélico alemão, (que não poderia ser exportado para nós) a
situação prática, calamitosa e criminosa a que chegávamos era da penúria mais extrema, em
matéria de aparelhamento bélico, de aparelhamento militar.
Ele mostra mais adiante, no seu libelo, que os conscritos (a mocidade conscrita para o
serviço das armas) eram mantidos por tempo longo "entregues... durante meses, aos serviços de
cavalariça, de faxina, em trajes civis e sujeitos a instrução militar inadequada às exigências da
guerra moderna ou mesmo, durante largo tempo, sem espécie de instrução". Ao lado do
entorpecimento do nosso aparelhamento material, ainda se tentava, ainda se procurava entorpecer
a preparação dos nossos soldados.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Continua o general Rabelo:
"De fato, concedemos essa entrevista" - estou lendo com alguma dificuldade, porque o
recorte em meu poder não se acha bem impresso. - Sr. Presidente, eu penso que posso resumir, e
com isto poupo aos colegas a leitura de uma passagem longa que não se encontra em boas
condições para ser lida no menor prazo de tempo, como desejo.
O general Gaspar Dutra acusava o general Manoel Rabelo de ter prestado declarações a
um órgão comunista. Era uma revista estudantil, chamada "Seiva", que se publica ou se publicava
no nordeste do país, e a isso o General Rabelo, responde com as seguintes palavras:
"Não contestamos a autenticidade da entrevista. Apenas esclarecemos que a Revista
SEIVA, considerada pelo senhor Ministro como "de cunho essencialmente comunista", está
perfeitamente registrada no Departamento de Imprensa e Propaganda não sendo, portanto, de se
presumir que um órgão oficial e reconhecido, possa ser assim incriminado. Ao contrário,
conforme se pode verificar compulsando os números dessa revista, ela tem um cunho altamente
patriótico, acentuadamente antinazista, e prega a união nacional em torno do governo para a
defesa do País. Assim, só os simpatizantes do nazismo poderiam dar informações ao Sr. General
Dutra sobre o "cunho comunista" da revista.
Com estas palavras, o general Rabelo mostrara por que motivo o general Dutra, com sua
autoridade de Ministro da Guerra, se lançava com tamanha fúria contra uma revista cujo único
crime consistia em atacar o fascismo, em pedir que nos aliássemos às Nações Unidas na guerra
contra o nazismo. Mas era justamente contra essa possibilidade de ser reforçada a frente mundial
anti-hitlerista que se levantava o responsável máximo pelas nossas forças armadas, quando, na sua
carta ao Presidente, acusa o general Rabelo inclusive pelo fato de "difundir em nome dos amigos
da América os princípios fundamentais de uma mentalidade de guerra que nos leve efetivamente à
luta".
Com estas palavras, senhor Presidente, o general Manoel Rabelo mostra como o General
Dutra, com a sua autoridade de Ministro da Guerra, se lançava com tamanha fúria contra um dos
órgãos da imprensa livre do Brasil. Mas, senhor Presidente, desejo ainda continuar respigando o
notável documento do General Manoel Rabelo. O atual Presidente da República acusava o
General Rabelo de difundir em nome dos "Amigos da América", os princípios fundamentais de
uma mentalidade de guerra que nos levaria, efetivamente, à guerra. Na realidade o que procurava
o General Rabelo era alertar o Brasil para um perigo que não era mais um segredo do povo em
todo mundo, nem do povo brasileiro: era a guerra nazista, pelo domínio do mundo. Pleitear
naquele momento a preparação da mocidade e de todos os brasileiros para a guerra, era prestar o
verdadeiro serviço que a Pátria reclamava. No momento em que o inimigo estava às nossas portas,

canhoneando os nossos navios, matando os nossos compatriotas, cruzar os braços, sob o
fundamento de que devíamos continuar as nossas tradições pacifistas, honra do Brasil, pleitear
isso, nesse momento, era na realidade fazer o jogo do inimigo.
Senhor Presidente, meus nobres Pares. O mais pacífico dos cidadãos comete um crime
social se em face da agressão brutal que se levanta contra ele, e que tem como finalidade retirar
esse elemento do seio da comunidade, esse homem pacífico, repito, comete um crime para com a
sociedade, entregando-se inerme ao seu inimigo, que é inimigo da própria sociedade, que
atentando, contra ele, atenta contra a comunhão social. O General Manoel Rabelo, filiado, como
todos nós sabemos, a uma idéia religiosa, contrária fundamentalmente à guerra o positivismo - o
Gen. Manoel Rabelo veio à liça promover a educação bélica do nosso povo, no momento em que
esta palavra de ordem devia ser, e foi, felizmente, a palavra de ordem de todos os patriotas. Entre
as vozes mais autorizadas que podiam se levantar contra essa iniciativa do General Manoel
Rabelo, tivemos o desgosto de ouvir a voz do então Ministro da Guerra. Ela era a voz do
pacifismo. Mas o pacifismo, naquele momento em que o Brasil devia preparar-se para a guerra,
um ideal de paz com o inimigo as portas, era o suicídio da Nação brasileira.
O Sr. Ministro da Guerra, hoje Presidente da República, assumiu essa grave
responsabilidade perante os nossos compatriotas e perante a história: permitiu que o Brasil, no
momento mais inoportuno, pleiteasse uma neutralidade, quando o que um General do Exército,
que além de tudo detinha a pasta técnica no Governo, a sua primeira obrigação era estar vigilante,
como patriota e como técnico. Quando viu que o Brasil estava na iminência de ser arrastado ao
conflito, a sua primeira obrigação era ter alertado o seu povo, ter alertado seus camaradas e, em
lugar de criar, dificuldades à defesa do Brasil, ter promovido essa defesa em alto grau.
Não ficam aí as acusações do general Rabelo. Todos nós devemos nos recordar dessa
passagem: as facilidades que encontrava em nossa terra o ex-adido militar alemão, general
Linderfhur, expulso da Argentina como indesejável. Ninguém ignora essa passagem da nossa
história. O general revelou, naquela ocasião, as intimidades desse egresso da ordem mundial,
desse verdadeiro gangster internacional, as intimidades que o mesmo desfrutava na confiança
pessoal do general Dutra. E o general Rabelo faz essa advertência: "Nessas condições, podia o
general Linderfhur conhecer as nossas fraquezas e as falhas da nossa organização militar,
utilizando-as, como subsídios, para seus prováveis planos de conquista do nosso povo"
Foi enorme a falta de vigilância da suprema autoridade do Brasil, que chegou a ponto de
atrair, naquele momento para sua companhia, para a sua esfera pessoal de influência, um espião
nazista, um espião altamente categorizado, o qual (conhecendo-se os hábitos da espionagem dos
nazistas, como se conhece) iria se aproveitar dessas informações colhidas no trato pessoal com
altas autoridades militares, para armar o inimigo contra o nosso povo.
Continuando, diz o general Rabelo:
"Cumpre-nos ainda contestar, de maneira a mais veemente, a declaração do senhor
ministro da Guerra, de que havíamos ofendido o Estado Maior do Exército, quando por ocasião de
dar o nosso voto...".
(Devem todos se recordar, ele era ministro do Supremo Tribunal Militar)
"...contrário à prisão preventiva , do Diretor da Panar, Sr. Cauby da Costa Araújo,
estranhamos que documentos sigilosos da mais alta importância, pertencentes aos arquivos do
E.M.E., estivessem ao alcance de um funcionário subalterno para com eles negociar, como
negociou com a Empresa Condor (nazista), comprometendo por forma tão grave a segurança
nacional. Acrescentamos nessa ocasião que devia haver alguém mais graduado responsável por
essa inconcebível negligência"
Sr. Presidente. Srs. representantes. - Eis a cooperação dada por S. Excia. o Sr. Presidente
da República, quando ministro do Estado Novo, à F.E.B. Não temos dúvida nenhuma de que, se
dependesse do general Eurico Gaspar Dutra, a organização, a mobilização e o envio da F.E.B. para
os campos da Europa, nós até hoje estaríamos esperando por essas medidas.
A mobilização da FEB, a organização da FEB, a declaração de guerra do Brasil ao Eixo,
foi obra do povo, o que não quer dizer que todos aqueles que souberam compreender os anseios do

povo, não se regozijem, hoje, a justo título, com a vitória alcançada pelos nossos pracinhas, nas
montanhas geladas da Europa. O libelo acusatório do General Rabelo, do qual estou lendo os
trechos que considero mais elucidativos, prova, perfeitamente, que já naquela época o Sr.
Presidente da República contraia vínculos ideológicos e práticos, vínculos políticos, com o nazifascismo.
Mas, Sr. Presidente, ele teve várias oportunidades para se desligar dessas ideologias
maléficas, e a oportunidade histórica, vamos dizer assim, foi quando S. Exª se apresentou ao
eleitorado brasileiro e lhe captou a confiança num pleito honesto, num pleito livre, num pleito
policiado (no bom sentido), num pleito em que todos os cidadãos, a maioria dos cidadãos, podiam
exercer a sua fiscalização, livres de quaisquer pelas. Que fez o Senhor Presidente? Esquecendo
que era o Presidente de todos os brasileiros, que aqueles milhões de votos traduziam, na sua
maioria, milhões de votos de democratas, que fez o General Eurico Gaspar Dutra? Desligou-se,
praticamente, dessa massa democrática, cercou-se de elementos na sua maioria altamente
comprometidos com fascismo na nossa terra. Cercou-se, para os altos postos de governo, daqueles
que, não prezando as suas altas posições, estavam desligados das verdadeiras idéias democráticas
do povo brasileiro. E vimos, desde então, o Sr. Presidente da República fazer, na realidade, na sua
administração na sua política, a vontade desses elementos.
Eles estão bem caracterizados: é o Ministro do Trabalho, Sr. Morvan de Figueiredo, é o
Ministro da Justiça, Sr. Costa Netto, é o general Alcio Souto, é o Sr. Pereira Lira, cujas ligações
com o imperialismo britânico, como advogado da Light, no Rio de Janeiro, são conhecidas de todo
o Brasil. Ora, Sr. Presidente, Srs. deputados, que força levava o Sr. Presidente da República a não
querer governar com milhões de democratas, para governar com um grupelho sobejamente
conhecido como a 5ª coluna do Brasil? Que força levava o Sr. Presidente da República a não
cortar esse cordão umbilical que, ligando-o à esse grupelho, o afastava de toda a nação? Se nós
atentarmos para a sua vida política pregressa, se nós voltarmos àqueles fatos, como todos esses
que acabo de desentranhar do libelo acusatório do general Rabelo, não começaremos a perceber a
razão desse proceder?
Eu tenho, nesse ponto, uma crítica respeitosa a endereçar a S. Excia. o Sr. Governador do
Estado a propósito do seu discurso, que já, hoje, pertence ao arquivo desta Casa.
Diz o Dr. Walter Jobim:
"Quem passou pela vida da caserna, que é uma escola de disciplina e de ação, plasmou
em seu espírito unia linha segura de atitudes.
A disciplina pressupõe a consciência exata do dever e o cumprimento rigoroso da lei".
Nada mais do que isto. O Exército brasileiro - e eu me permito trazer como exemplo este
jovem militar brasileiro, o nosso dileto colega coronel José Diogo Brochado da Rocha - peço
permissão, embora ofendendo a sua modéstia, trazê-lo como exemplo dessa afirmativa que vou
fazer, o Exército brasileiro é uma escola de patriotismo e de democracia. Não foi no Exército
brasileiro que o general Gaspar Dutra aprendeu o fascismo. Não foi no Exército que S. Excia. o Sr.
Presidente da República, se inspirou para criar essas dificuldades, dificuldades a que o Exército
Brasileiro se cobrisse de glórias, como acabou se cobrindo, na luta de libertação dos povos,
inclusive do povo brasileiro. A caserna foi a escola de Deodoro, a caserna foi a Escola de Floriano
Peixoto, a caserna foi a escola daquele alferesinho, daquele tenentezinho Tiradentes; não foi a
escola de S. Exª o Sr. General Eurico Gaspar Dutra. A escola onde ele estudou, não sei por que
motivos, mas onde permaneceu perseverantemente, foi a escola do fascismo, e esta escola não é a
escola que existe no Exército brasileiro.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - V. Excia. permite um aparte?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Até dois, nobre colega.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - Devo afirmar a V. Excia. que totalmente não subscrevo os
conceitos que V. Excia. está emitindo.
O Sr DYONÉLIO MACHADO - Nós já conhecemos a posição civilista do nobre e jovem
colega deputado Leonel de Moura Brizola.

Sr. BROCHADO DA ROCHA - Ninguém poderá negar que em todas as horas o Exército
sempre esteve ao lado do povo brasileiro.
Sr DYONÉLIO MACHADO - Muito obrigado pela intervenção de V. Exª Antes de
conceder um novo aparte, eu quero completar o meu pensamento. Um civilista como eu se sente
bem em pertencer ao Exército Brasileiro, como reservista que sou, porque o soldado brasileiro não
perde essa condição de civilista. O soldado brasileiro é um civilista. Nós estamos numa
Assembléia Constituinte, em que eu não sou o mais autorizado para falar sobre direito
constitucional, pois nós temos aqui mestres nessa matéria. Não devemos esquecer porém os
debater, que se travaram na primeira Assembléia Constituinte Republicana do Brasil, em que se
pleiteou de todas as maneiras o direito de voto aos alunos das Escolas Militares.
O Sr. RODRIGO MAGALHÃES - V. Exª permite um aparte?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Com muito prazer.
O Sr. Rodrigo Magalhães Efetivamente, isso está consignado na Constituição de 91,
muito embora constituísse um dispositivo que só veio a ser cumprido depois da Constituição de
1934.
O Sr. LEONEL BRIZOLA - Peço licença para um aparte.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Com todo o prazer.
O Sr. LEONEL BRIZOLA É o seguinte: as restrições que se fazem ao desempenho das
forças armadas do Brasil não implicam em absoluto em que eu reconheça os grandiosos e
incomensuráveis serviços que as forças armadas brasileiras têm prestado ao nosso país. Essas
restrições oportunamente constituirão argumento de um discurso que pronunciarei à Casa.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - E que nós aguardamos com viva ansiedade.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Quero declarar a V. Excia. que, apesar de oficial do
Exército Brasileiro - pois que tenho como a maior honra a de poder vestir a farda deste Exército sou o mais civilista de todos os cidadãos.
O Sr. RODRIGO MAGALHÃES - V. Excia. segue a escola do grande Osório.
O Sr. Mem de Sá - E do Brigadeiro Eduardo Gomes.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas, Sr. Presidente, não é o momento de traçar a
história civilista do Exército; já é hoje um lugar comum que o nosso soldado é um cidadão fardado
e não é por um capricho, não é impensadamente que nós fazemos uma declaração dessa ordem. É
que, como cidadão, o soldado brasileiro está incorporado a todas as reivindicações civis do povo
brasileiro.
Sr. Presidente, nas vésperas da sua eleição, o Sr. Presidente da República pretendeu dar
uma garantia do espírito democrático que o animava, já não como ministro do Estado Novo, mas
como candidato às eleições numa democracia nascente. E era de justiça acreditar nessa preliminar.
Ele vinha para um outro ambiente. Daquele ambiente fechado da ditadura parafascista, ele surgia
para um clima de garantias individuais e coletivas. E não se pode, em boa razão, antecipar os atos
capazes de ser postos em prática por um cidadão que aspira a um alto posto de governo. É de
presumir que ele, uma vez no alto cargo, se compenetre dos reais interesses que moveram o
eleitorado a sagrá-lo nas urnas. Na realidade, e eu não preciso dizer isto numa Assembléia de
políticos, na realidade, um governante, como o mais simples representante político, é um
funcionário do seu povo, e não seria a primeira vez na história, nem mesmo na história pessoal de
S. Excia. o Sr. Presidente da República, que havíamos de constatar esse fato: o governante
recalcando as suas ideologias, vencendo as suas resistências afetivas ou doutrinárias, e colocandose ao serviço da vontade da Nação. Nesse momento o Sr. Presidente da República deu todas as
garantias de que iria exercer realmente a suprema magistratura da República, com espírito de
magistrado. Deve ser do conhecimento e estar na lembrança de todos nesta Casa a carta que o
então candidato pelo Partido Social Democrático endereçou ao comandante Atila Soares,
assumindo o compromisso de honra de não atentar, uma vez no poder, contra a legalidade, já
conquistada honestamente, pelo Partido Comunista do Brasil.
Sr. Presidente. Infelizmente breve se comprovou que essas intenções não passavam de
mero jogo de palavras, para efeitos puramente eleitorais, porque, nem bem de posse do governo,

S. Excia. o Sr. Presidente da República nada fez no sentido de resguardar as garantias políticas de
todos cidadãos no Brasil, e mesmo como governante, como administrador, não procurou
encaminhar o seu governo num sentido popular: foi cada vez se distanciando mais desse povo, a
nenhuma medida prática tomou em favor dele.
Não quero, também, por falta de tempo, traçar a história administrativa do governo de S.
Excia. o Sr. General Eurico Gaspar Dutra. Mas nem essas medidas que seu serviço de propaganda,
serviço de cunho fascista, apregoou como sendo medidas capazes de resolver o problema do povo,
nenhuma dessas medidas têm na realidade um alcance popular. Algumas não chegam a ser meros
paliativos. Constituem na realidade um recurso demagógico com que S. Excia. o Sr. Presidente da
República procura dar as costas ao problema, procura fugir do problema. Eu me comprometo, se
isso for julgado necessário, fazer com os números, com os algarismos, a história administrativa
desse primeiro período da administração do Sr. General Dutra.
Não só não respeitou as garantias populares, como nada fez para solucionar os problemas
brasileiros.
O Sr. MEM DE SÁ - Licença. Conhece V. Exª e toda a Casa a minha atitude de revolta e
protesto contra as exorbitações do Sr. Presidente da República; mas esta mesma atitude, creio, me
dá autoridade e insuspeição para dizer que não concordo inteiramente, com V. Excia. neste ponto,
porque quero creditar ao governo do Gal. Dutra uma orientação sadia a respeito da deflação do
crédito que ele está promovendo, primeira medida para o restabelecimento da normalidade
econômica brasileira.
O Sr. JÚLIO TEIXEIRA - Eu acredito que o ilustre deputado Mem de Sá já tenha
compreendido perfeitamente que a política anti-inflacionista do Governo do Gal. Dutra está sendo
conseguida e levada à prática com medidas artificiais e altamente perigosas. Eu acredito que V.
Excia. sabe do alarme reinante no comércio e na indústria nacionais, resultante das restrições do
crédito em virtude da política que o Banco do Brasil está votando, restringindo o redesconto nos
bancos em geral. Este fato é concreto e o alarme é generalizado e, conseqüentemente, em boa
razão não se pode admitir que o General Dutra esteja resolvendo o problema como convém.
Sr. MEM DE SÁ - Peço licença para responder ao aparte.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Pois não.
O Sr. Mem de Sá - Não é ele quem está resolvendo, efetivamente, mas é o governo dele.
Não concordo com V. Excia. A política de deflação de crédito promovida pelo Banco do Brasil
não está baseada em métodos artificiais. É uma política severa e ao meu ver indispensável.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Calamitosa.
O Sr. MEM DE SÁ - O fato de haver reclamações de mal-estar, era também certo e fatal
que adviria, é conseqüência iniludível de um país que passa de um regime de inflacionismo de
crédito para um regime necessário de retraimento desse crédito. Se nós continuássemos na
situação anterior, iríamos a um "krach" sem precedentes na nossa história. As perturbações, o
desassossego que está havendo no comércio e na indústria uma quadra que nós temos de
atravessar. Ela procede, principalmente, das organizações, que não estavam solidamente
estruturadas e que, devido aos artifícios da inflação, tomaram desenvolvimento nocivo à
economia. As conseqüências, porém, V.V. Exª, como defensores da economia popular, sabem
serão muito em breve em benefício do povo.
O Sr. JÚLIO TEIXEIRA - V. Exª há de convir, necessariamente, que a solução
preconizada por todos e que realmente será a única capaz de resolver racionalmente o problema
será estímulo ao aumento da produção em geral.
O Sr. MEM DE SÁ - É uma delas.
O Sr. JÚLIO TEIXEIRA - No entanto, é forçoso convir, que, neste terreno, infelizmente,
até o momento povo não sentiu, em absoluto, os efeitos de qualquer medida porventura tomada
neste sentido.
O SR. DYONELIO MACHADO - Eu agradeço muito as intervenções dos meus amigos.
Não quero...
O Sr. MEM DE SÁ - V. Exª me permita ainda esclarecer. Não disse isso.

O Sr. JÚLIO TEIXEIRA - Eu entendi o que disse V. Excia.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Perfeitamente.
O Sr. MEM DE SÁ - Não disse que as medidas estavam todas plenas e perfeitas. Longe
disso. Apenas me restringi a este ponto: a política de deflação do crédito, que é necessária salutar.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Não quero me desviar, Sr. Presidente, do fio do meu
trabalho. Entretanto, prometo versar com o nobre líder da bancada libertadora essa matéria. Como
antecipação à minha opinião, que expressarei, nesta Casa, devo dizer a S. Exª o nobre deputado
Mem de Sá que não se passa de um regime de inflação, que era o regime em que nós estávamos,
para um de deflação demagógica, sem com isto acarretar graves prejuízos à economia nacional.
Ainda...
O Sr. MEM DE SÁ - Não apoiado.
O Sr. DYONELIO MACHADO - ...ainda a política do Governo deveria ser uma política
inflacionista, no bom sentido, inflacionista para permitir melhores salários aos trabalhadores,
inflacionista para dar a quem precisa de numerário, retirando daqueles que foram beneficiados
com a inflação e que ainda hoje estão sendo beneficiados com a deflação.
Mas, Sr. Presidente e meus nobres colegas, não só se desligou do povo, como nenhuma
medida real e prática tomou em benefício do povo, mas sim se atirou contra o povo.
Sr. Presidente. Está na memória de todos a chacina do Largo da Carioca, do centro
político do Brasil, daquele logradouro que, tem sido a testemunha dos grandes momentos da vida
política brasileira, está na memória de todos o que foi a chacina de 23 de maio do ano passado. O
povo foi espingardeado, o povo foi metralhado pela polícia política e especial de S. Exª o Sr.
General Eurico Gaspar Dutra.
A primeira garantia que ele prometia aos brasileiros desde que se intitulava seu
presidente, era o direito de livre reunião e livre expressão do pensamento. Não se diga que ele não
mandou metralhar o povo, porque uma decisão arbitrária da polícia não havia permitido a reunião
do povo nas ruas pertencentes a este mesmo povo; quando este povo já se reunia há muito tempo,
dando sempre provas do seu espírito ordeiro, dando sempre provas do espírito construtivo que o
norteava, quando exercia esse legítimo direito de colaborar, inclusive com S. Exª o Sr. General
Eurico Gaspar Dutra, para a solução dos problemas comuns, ao mesmo tempos, ao povo e ao
Governo.
Nós sabemos, Sr. Presidente, qual era o móvel dessas tropelias, tropelias contra as
garantias dos cidadãos. Eram os mesmo móveis que vinham norteando toda sua política, uma
política fascistizante, uma política que desejava cercear cada vez mais a livre manifestação do
pensamento. Uma política que pretendia - e estamos chegando ao desenvolvimento pleno dessa
política - uma política que pretendia acabar com a democracia em nossa terra.
Sr. Presidente, a chacina do Largo da Carioca deu como resultado a prisão em massa de
comunistas. Onde? Nas suas casas, no seio de suas famílias. Mas, não foi ainda suficiente para
jugular o espírito democrático dos brasileiros. Armou-se uma outra provocação, provocação
nitidamente policial, provocação que o povo - eu peço licença usar uma linguagem não
parlamentar, mas que todos nós compreendemos, porque é a linguagem do povo, e ele é o autor
das línguas - uma provocação que o povo não topou: o quebra-quebra de agosto.
Elementos policiais, investigadores da polícia política, arregimentando os provocadores
que sempre se encontram numa cidade populosa como o Rio de Janeiro, atentaram contra a
propriedade particular, para atribuir esses desmandos aos comunistas. E ainda aqui os tintureiros
da polícia foram percorrer todos os bairros da cidade, e arrancar de suas casas aqueles que, de
todos os cidadãos políticos do Brasil, eram os que estavam em primeiro lugar alertados contra as
provocações policiais, porque nós já sabíamos que o quebra-quebra de agosto nada mais
representava do que um outro tempo, um segundo tempo nas provocações contra os comunistas.
De modo que os comunistas não só sabiam, não só não tinham comparecido àquelas desordens
policiais, como já estavam, com antecipação, alertados sobre elas, e se encontravam em suas
casas, e a polícia foi com os tintureiros busca-los aí.

Mas, Sr. Presidente, no momento como este, de ascenso da democracia em todo o mundo
e em nossa terra, ao momento em que o Partido Comunista exercia suas atividades em sessão
aberta, com suas sedes e seus atos franqueados a todo povo, não foi possível transformar essa
provocação policial ao tão almejado motivo para fechamento do Partido Comunista. Cedo,
portanto, Sr. Presidente, S. Exª o Sr. Presidente da República mostra qual alinha mestra da sua
política. Era uma política inspirada pelo horror à democracia.
Mas, Sr. Presidente, aproximara-se uma outra manifestação política do povo brasileiro: as
eleições do dia 19 de janeiro. E o que viu o Brasil, estarrecido, foi S. Exª o Sr. Presidente da
República, na mensagem que ele devia ao seu povo, quando se abriam as urnas para o pleito da
importância do de 19 de janeiro, o que viu o Brasil foi S. Exª o General Eurico Gaspar Dutra
colocar com um ocaso o Partido Comunista na ilegalidade. Ele se antecipou a todas as sentenças,
que depois surgiram e que ainda virão a surgir sobre o processo da ilegalização do Partido
Comunista; e nas vésperas de 19 de janeiro, quando todo o povo, inclusive os comunistas e amigos
do Partido Comunistas, os milhares de comunistas e seus amigos, se mobilizavam para constituir
as Assembléias Legislativas dos Estados, para eleger seus Governadores, S. Exª sr. Presidente da
República lançou a palavra de ordem: o Partido Comunista do Brasil é ilegal.
O Sr. PRESIDENTE - Permito-me observar ao nobre orador que está a esgotar-se a hora
do expediente.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Eu acato a decisão de V. Exª. Solicito que me inscreva
para uma explicação pessoal, assim que termine os trabalhos da sessão.
(...)
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(Sobre produções literárias e direitos autorais,
Sobre a produção do leite)
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - V. Excia. permite um aparte?
O Sr. CÉSAR SANTOS - Pois não.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Estou ouvindo o discurso de V. Excia. com todo o
interesse. Eu queria perguntar a V. Excia. se tem conhecimento das resoluções tomadas pelo I°
Congresso Brasileiro de Escritores, realizado em São Paulo, no começo do ano de 1945, e se V.
Excia. me permite eu fazer chegar às suas mãos o único exemplar dos Anais deste notável
conclave. Quem sabe se as resoluções tomadas pelos profissionais não poderiam, até certo ponto,
servir de subsídio à emenda que V. Excia. acaba de submeter à assinatura de vários colegas.
O Sr. CÉSAR SANTOS - Aceito com o maior prazer o gentil oferecimento do nobre
deputado e creio que o trabalho oferecido será dos mais úteis no que desejamos fazer. A situação
dos nossos intelectuais faz lembrar a lenda do sábio chinês.
(...)
Conhecemos certo livro, editado recentemente neste Estado, o qual foi, sem favor algum,
uma grande conquista para as nossas letras, tendo dado de lucro para o autor apenas o direito de
utilizar alguns volumes publicados.
Informam alguns escritores que as editoras lhes concedem apenas irrisórias percentagem
sobre o preço marcado na capa do livro editado.
O Sr. DYONELIO MACHADO - V. Exª me permite fazer um esclarecimento?
O Sr. CÉSAR SANTOS - Com muito prazer.
O Sr. DYONELIO MACHADO - Calculava, desde logo, que V. Exª, no decorrer do seu
trabalho, fosse analisar essa matéria dos direitos autorais. A seu respeito, sinto-me no dever de
prestar uma informação a V. Exª No Brasil, hoje, já se pode viver dos direitos autorais, isto é, já há
condições técnicas para a existência da profissão de escritor. O que não se consegue, na realidade,
é uma certa independência econômica nesse setor, porque, como muito bem está acentuando V.
Exª, os direitos autorais são pagos a nós em taxas irrisórias. Devo esclarecer também que há um
certo cordão de isolamento de escritores técnicos, como é o caso citado por V. Exª, e de escritores
de ficção. Não falo defendendo uma reivindicação própria. Eu, felizmente, tenho editores. Mas sei
que daqui do Rio Grande têm saído trabalhos de real valor, que noutros centros têm merecido
acatamento e agasalho. O Rio Grande do Sul têm grandes editores, mas há dificuldades de toda
ordem, muitas das quais, creio eu, estão contidas nas observações muito oportunas de V. Exª.
O Sr. CESAR SANTOS - Agradeço o aparte de V. Exª Com o desejo imenso de sanar, ou
melhor, de melhorar todas as dificuldades, é que estamos nesta tribuna.
Senhores. Os intelectuais contribuem para o gáudio, para o esplendor, para a riqueza e
para a grandeza de um povo como potência de primeira ordem, que, como tal, deve ser
considerada e valorizada.
(...)
Sr. ATALIBA PAZ - A liberação do comércio do leite pode ser um fator que possa, mas
eu não acredito que venha a influenciar no aumento da produção. O que me leva a ter as minhas
restrições quanto a este ponto de vista é a necessidade que temos todos de defender a saúde
pública.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V Exª me permite um esclarecimento?

O Sr. ATALIBA PAZ - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - É claro, eu como médico nem mesmo por um momento
me passou pelo pensamento expor a população de Porto Alegre aos riscos de uma alteração de sua
saúde, dado o uso de um produto em más condições. Entretanto, eu devo dizer a V. Exª que a
medida posta em prática, com o fim de resguardar a saúde da população, como já se acentuou
nesta Casa, tem concorrido para a extinção de vários produtos, ou melhor, para a extinção da
produção. Ainda há poucos dias o nobre deputado Bruno Born nos mostrava, lendo um memorial
dos produtores de manteiga, o descalabro a que havia chegado esta indústria, chamada caseira.
Nós devemos, e é obrigação desta Assembléia, conciliar os respeitáveis interesses da
saúde pública com os interesses também respeitáveis da economia, sobretudo se tratando de um
setor que atinge os pequenos produtores. Penso que, nesse ponto corroboro o pensamento de V.
Exª, pois nós não devemos nos unilateralizar muito na questão, mas desde já, encarar esse
problema com espírito elevado de conciliação, entre esses interesses que, até agora, foram
colocados em pólos opostos. Era o que tinha a dizer.
(...)
O Sr. ODILIO MARTINS DE ARAUJO - Antes da existência do entreposto não havia
tanta tuberculose, como há hoje, e não faltava leite.
O Sr. ATALIBA PAZ - Eu não vou invadir o terreno dos nobres deputados que são
médicos, mas eu, cá no meu modo de pensar, de um leigo no assunto, acho que V. Exª sabe que a
tuberculose é uma moléstia contagiosa por excelência e que as causas devem ser procuradas
noutros fatores, entre os quais, o seguinte: o Sanatório Belém destina-se ao abrigo de tuberculosos;
os tuberculosos do interior do Estado, que são numerosos, acorrem a Porto Alegre e hospedam-se
em hotéis, pensões, etc, porque não encontram lugar naquele Hospital, cujo número de leitos
destinados aos tuberculosos é limitadíssimo; é esta uma das causas do contágio.
O Sr. ODILIO MARTINS DE ARAÚJO - Mas também vem do leite.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª permite um aparte?
O Sr. ATALIBA PAZ - Com muito prazer.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª tem autoridade para abordar o assunto. Eu não
sou tisiólogo, não é a minha especialidade, mas aqui, nesta Casa, já se tratou desta questão e
tivemos a contribuição também de um leigo em medicina, o nobre Deputado coronel José Diogo
Brochado da Rocha, e a intervenção técnica do nobre deputado Carlos de Brito Velho. Mas, a
grande causa, no Rio Grande do Sul, da tuberculose, é a subnutrição. Não pelo contágio que possa
trazer, embora a tuberculose bovina seja também transmissível ao homem, o leite concorre para a
disseminação da tuberculose pela sua pouca utilização, pela má distribuição e pela falta de
produção...
O Sr. BRITO VELHO - Exatamente.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Pela dificuldade da distribuição, repito, pelo seu pouco
consumo, pelos pregos inacessíveis às grandes massas empobrecidas da capital do Estado. De
modo que está, realmente, como um fator da tuberculose no Estado a questão do leite, mas por
essa circunstância.
O Sr. ATALIBA PAZ - Eu vou me justificar perante os ilustres profissionais médicos
aqui residentes. Eu cheguei a esta conclusão por analogia, porque como profissional estudei
zootecnia, e algumas noções de veterinária e aquilo que observei, com relação ao contágio, no
reino dos irracionais, aplico, por analogia, ao reino dos racionais. Observei aqui na exposição do
Sr. Relator que, para fomentar a produção de leite, mais ou menos de imediato, se aconselha a
compra de vacas leiteiras em certa quantidade, quantidade apreciável, tanto no Rio Grande do Sul
ou como nos países platinos.
(...)
Sr. NICANOR DA LUZ - De qualquer forma a exposição de V. Exª como eu afirmei
confortou, muitíssimo, o ponto de vista da Comissão Parlamentar.
Mas, prosseguindo, Sr. Presidente, afirmava eu que entre os inconvenientes da liberação
do comércio do leite figurava, ao lado das dificuldades de fiscalização sanitária, o estabelecimento

imediato de um serviço de transportes que permitisse aos leiteiros entregarem o leite à sua
freguesia de porta em porta, como faziam anteriormente.
Com relação ao leite que é produzido nos arredores de Porto Alegre afirmam os próprios
leiteiros que não lhes é possível fazê-lo, sem passar primeiro pelo Entreposto, porque não dispõem
mais de carroças, de animais de tração e nem sequer de empregados para esse serviço e que esse
serviço encareceria muito o custo do leite, desde a produção até o consumo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu acho que as ponderações que fez V. Exª no sentido
de que não se tumultuasse o debate, são as mais acertadas. Este é um assunto de grande relevância
que deve ser examinado com toda a seriedade e V. Exª, que tomou parte ativa numa comissão que
se dedicou de corpo e alma a esse problema, tem autoridade para dar um ponto de vista, embora
pessoal, e que muito concorrerá para esclarecer o encaminhamento dessa questão. Entretanto, peço
licença para V. Exª para permitir apartes, de tal maneira...
O Sr. NICANOR DA LUZ - V. Excia. quando pretender dar apartes poderá fazê-lo
independentemente de qualquer pedido de licença. Os apartes de V. Exª, como os de qualquer
outro membro desta Casa, serão para mim recebidos com o maior acatamento e satisfação, porque
eles encerram sempre um propósito de bem representar o bom desempenho do mandato, e para
mim são sobremaneira úteis pelo conteúdo, intelectual que, sempre apresentam.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito obrigado, e quero dizer a V. Exª que só me
permitirei interrompê-lo, porque não desejo tomar parte nos debates de uma maneira mais intensa,
inclusive por motivos de saúde. Mas desejo, não pontilhar o discurso de V. Exª, desejo colaborar
construtivamente no trabalho de V. Exª.
O Sr. NICANOR DA LUZ - Então defenda-se preliminarmente o colega Daniel Krieger.
O Sr. Daniel Krieger - Espero agora que V. Exª me permita responder ao aparte do nobre
deputado Dyonélio Machado. Quando disse pontilhar, usei a expressão no sentido de colaborar,
aliás ninguém me leva a palma nesse intuito de colaborar pelas acertadas decisões desta Casa.
Jamais aparteei qualquer orador com fim de perturbá-lo. Isso, foge ao meu objetivo.
O Sr. NICANOR DA LUZ - V. Excia. deverá ter compreendido que no aparte do nobre
deputado, Sr. DYONÉLIO MACHADO não foi nenhum propósito de dizer que V. Exª
pretendesse, em vez de construir, destruir. Parece que interpreto muito bem o pensamento do
deputado Dyonélio Machado.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Perfeitamente. E desejo, portanto, continuar com o
meu aparte. V. Exª se referiu ao fato de os produtores de leite, já a essa altura, em que a produção
está sofrendo tamanhos empecilhos, que eles já não dispõem de aparelhamento, inclusive - e este é
o mais importante - de transporte, e, por isso, essa produção deve ser coletada num centro
distribuidor. Confesso a V. Exª que acompanhei, inclusive como observador, a convite gentil de V.
Exª, os trabalhos desta Comissão. Entretanto, esse detalhe me escapou e, pedindo desculpas
perante V. Excia., por não ter me demorado mais no estudo do relatório, embora tenha
acompanhado com vivo interesse os trabalhos preliminares da Comissão, eu indago a V. Exª se não
está prevista a possibilidade da transformação do Entreposto num serviço auxiliar e autônomo do
Estado. Então, nessas condições, a frota de caminhões do Entreposto poderia ser perfeitamente
aproveitada para a distribuição do leite.
O Sr. NICANOR DA LUZ - Efetivamente assim é. Mas, a transformação do Entreposto
pela forma proposta pela Comissão é incompatível com a liberação pura e simples do comércio do
leite. A Comissão adota agora a liberação do comércio do leite. Mas no momento em que o
Entreposto se organizar de outra forma e tratar com afinco de resolver a questão da produção,
beneficiamento e entrega ao consumo, é evidente que a liberação teria de desaparecer.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª ainda me permita. O ponto de vista da bancada
do Partido Comunista do Brasil, nesta questão, é que as medidas propostas nos dois pareceres
devem ser tomadas no seu conjunto e veja V. Excia. o alto alcance...
O Sr. NICANOR DA LUZ - Antes de V. Exª completar seu pensamento, queria
acrescentar que concordo que, elas devam ser tomadas em conjunto. Os resultados não se

verificarão ao mesmo tempo. A liberação o seria com resultado imediato. A transformação chegar
ao seu termo resultado mediato, mas remoto.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Quais os motivos que tem V. Exª. Para supor que essa
transformação não se pudesse operar imediatamente?
O Sr. NICANOR DA LUZ - A transformação em si, ou melhor, o plano de transformação
poderia ser posto em execução imediatamente, mas V. Exª sabe que para essa transformação
chegar ao seu termo, pressupõe uma série de medidas que não poderão ser tomadas e executadas
de um momento para outro. O Entreposto teria de organizar sistema de produção, de trabalho,
sistema de pasteurização, sistema de coleta do leite, sistema de fontes de produção nas zonas mais
adequadas e, para mostrar como não é possível resolver isto de um momento para outro, eu me
aterei apenas a um dos aspectos - o do transporte.
Se o Entreposto, devidamente organizado, da forma preconizada pela Comissão, tivesse
resolvido todos os outros aspectos concernentes às suas finalidades, embarcar-se-ia num único,
qual seja o transporte.
Teria que adquirir quantidade considerável de veículos, e esses veículos, como V. Exª
sabe, não poderiam chegar às mãos do Entreposto em 24 horas, ao passo que a liberação do lente
pode ser feita com toda a facilidade, dentro de 24 horas, e até em menos tempo. Ao meio-dia o
comércio do leite pode estar controlado pelo Entreposto, e à meia-hora da tarde já existente o ato
respectivo poderá estar liberado. V. Exª vê que as circunstâncias não são rigorosamente idênticas e
por isso é que eu falava em efeitos imediatos e efeitos mediatos, de uma medida e de outra.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu agradeço o esclarecimento de V. Exª meu aparte...
O Sr NICANOR DA LUZ - Ainda o ponto de V. Exª.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - ...e o meu aparte era nesse sentido, de dar oportunidade
a V. Exª de expor todo o seu pensamento, que é o pensamento de uma pessoa que se interessou
pela solução do problema. Mas, ainda faço mais uma pergunta a V. Exª. Uma vez...
O Sr. NICANOR DA LUZ - Mas não é sabatina?
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - É sabatina. É uma verdadeira sabatina.
(...)
O Sr. NICANOR DA LUZ - Eu agradeço a V. Excia., mas reconheço que a minha
proficiência não é bem essa, está muito recuada às condições exigidas para falar sobre o assunto
como técnico.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu pergunto a V. Exª se, uma vez resolvido pelo Estado
a transformação do Entreposto num serviço autônomo do Estado, se não seria possível,
imediatamente, a frota dos caminhões existentes atualmente no Entreposto auxiliar os produtos na
distribuição do leite liberado?
O Sr. NICANOR DA LUZ - Eu respondo a V. Exª, muito embora não tenha elementos
para informar, com todo rigor, quais são essas condições de serviço de transporte do Entreposto.
Ainda não examinei a fundo este assunto, mas respondo a V. Exª pela negativa, porque os veículos
de que dispõe o Entreposto, mal bastam para fazer a coleta desse produto. Para as zonas mais
distantes, os veículos saem à meia-noite, para chegarem às dez horas da manhã. Para que
pudessem ser ocupados nos serviços de distribuição do leite pasteurizado, ter-se-ia de cobrar ou
triplicar o número de motoristas, porque os veículos não andam por si sós, é preciso que um
homem os dirija. Restaria um número tão pequeno de horas incompatíveis com o exigido para se
atenderem todos estes aspectos da coleta e distribuição.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª permite um aparte?
O Sr. NICANOR DA LUZ - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - A importância do problema não seria de mol a obrigar
os poderes públicos a atender a todos esses aspectos, inclusive empenhando despesas
extraordinárias para o caso? A situação, e V. Exª sabe tão bem ou melhor do que eu, é séria. Nós
estamos chegando ao inverno, não temos leite e não temos distribuição de leite. Estamos vendo
essas filas se organizarem pela madrugada e ficarem às vezes todo o dia. É uma situação séria
todos nós estamos empenhados em dar a cooperação embora o Estado tenha de arcar com despesas

superiores às despesas naturalmente orçadas. De modo que V. Exª acharia que unia das soluções,
para este caso especial, seria dobrar o número de motoristas ou triplicá-lo. Ainda estaria dentro das
obrigações do Estado fazê-lo.
O SR. NICANOR DA LUZ - Eu respondo a V. Exª, dizendo que V. Exª, melhor do que
eu, como médico que é, deve ter compreendido que este caso, o chamado "problema do leite", já é
um caso, nesta altura, de calamidade pública. E, quando se trata de um caso de calamidade
pública, pode recorrer-se ao crédito extraordinário. Aí não se cogita de saber se convém ou não. Se
é econômico ou não. E preciso atacar o problema com urgência e com afinco.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Estou de pleno acordo com V. Exª.
O SR. NICANOR DA LUZ - Não se cogita saber se convém ou não...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Subscrevo inteiramente as palavras de V. Exª.
O SR. NICANOR DA LUZ - Entretanto, eu queria, já que V. Exª me dirigiu diversas
perguntas, e que se considerou com direito de sabatinar-me, agora me considere com o direito de
sabatinar a V Excia.!
Pergunto: se o Estado abrisse um crédito extraordinário, por mais vultoso que fosse, se
teríamos, de imediato, a produção de leite necessária para fazer face às necessidades do consumo?
Esta era a pergunta que eu gostaria que V. Exª me respondesse.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª deseja que eu responda. O problema se oferece
em todas as suas graduações. Se o Estado, com a colaboração da Assembléia, solucionasse 10%,
20%, 50% do problema do leite, já nós veríamos se desenhar uma perspectiva favorável para a
perfeita solução dessa grave questão. Nós não devemos nos colocar nesse dilema: ou tudo ou nada.
O Sr. NICANOR DA LUZ - E disso nós estamos tratando.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Estou de pleno acordo.
O Sr. NICANOR DA LUZ - V. Exª deve compreender, agora, que este assunto, complexo
como é, não poda ser resolvido de um momento para outro. Deve ser atacado imediatamente, mas
devemos esperar que as conseqüências sejam imediatas.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - De pleno acordo com V. Exª Qualquer pessoa que
estiver compenetrada da complexidade desse problema - e os dignos membros da Comissão
Parlamentar o estão - chegará à conclusão a que V. Exª está chegando.
(...)

Sessão de 29 de maio de 1947

(Sobre o problema da energia elétrica em Passo Fundo)
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente. A minha presença na tribuna é por
poucos minutos. Acabo, Sr. Presidente, de receber um telegrama tanto mais expressivo na sua
sobriedade, quanto provém de um distinto colega e jornalista, que eu não tenho o prazer e a honra
de contar entre as pessoas das minhas relações.
Não me furto, pois, Sr. Presidente, à enorme satisfação de trazer ao conhecimento desta
Casa a opinião que este telegrama expressa, menos sobre o objeto direto que ele visa, como sobre
o momento que estamos atravessando. E claro, Sr. Presidente, que as expressões generosas que ele
usa para comigo, essas sim, são as únicas quê não endosso no seu curto despacho telegráfico.
Este o telegrama, Sr. Presidente:
"Dr. Dyonélio Machado - Assembléia Legislativa - Porto Alegre. Como democrata e
católico, congratulo-me com eminente tribuno e nobre colega pelas suas verdades proferidas
ontem na Assembléia - Dr. Moacir Guterres Ribeiro".
Quero, Sr. Presidente, que este telegrama e as expressões que ele encerra, fiquem nos
anais desta Casa, como uma voz livre e espontânea dos democratas de todos os matizes do Rio
Grande do Sul.
Era o que eu tinha a dizer.
(...)

Sessão de 03 de junho de 1947

(Sobre o setor leiteiro, a greve dos portuários, a autonomia municipal)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª permite um aparte?
O Sr. ATALIBA PAZ - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Estou ouvindo com o máximo interesse a notável
exposição técnica de V. Exª Desejaria, todavia, um esclarecimento que, creio, poderia ser
extensivo a muitos colegas desta Casa. V. Exª, com sua capacitação técnica e com a
responsabilidade do cargo que exerceu possui alguns dados sobre a distribuição do chamado gado
crioulo, no Estado, que, necessariamente já está em processo de desaparecimento?
O Sr. ATALIBA PAZ - Vou responder ao aparte de V Exª, informando que a chamada
raça crioula nada mais é do que o gado oriundo da raça Andaluza, espanhola, para cá trazida pelos
primeiros colonizadores, creio, a primeira vez, para a província de Buenos Aires, de onde houve,
posteriormente, a penetração no Rio Grande do Sul.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Se V. Exª permitir a interrupção, direi que quando os
colonizadores, que partiram de Laguna, se embrenharam pelas regiões da depressão central, já
encontraram esse gado, que foi mesmo um dos estímulos à colonização do Rio Grande. Vinham
eles fazer, em primeiro lugar, a pilhagem desse gado, que se infiltrou pelo Rio Grande, vindo do
foco platino. De sorte que é muito antigo. Mas a minha experiência se cifra quase que toda sobre
as boas terras da fronteira, onde esse gado é inexistente. Por isso, desejaria que V. Exª informasse
com que casco se poderia contar...
O Sr. ATALIBA PAZ - V. Exª quando se refere à fronteira tem razão porque lá a raça
crioula está já desaparecida pelos cruzamentos contínuos com as raças nobres. Não a tem, porém,
se fizer o mesmo raciocínio relativamente à região do planalto serrano, principalmente à região
formada pelos municípios de Vacaria, Bom Jesus, Lagoa Vermelha, São Francisco de Paula,
Soledade e à própria região colonial, que é...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - ... que é mais rústica, talvez.
O Sr. ATALIBA PAZ -...que é onde, talvez, exista a melhor matéria prima para servir
como base, para esse cruzamento. V. Exª, percorrendo, como percorri, quase todos os núcleos
coloniais do Rio Grande do Sul, há de observar que o colono se mantém fiel à criação do gado
crioulo, de tipo médio e mesmo pequeno que vem selecionando rigorosamente e que já apresenta
uma apreciável aptidão leiteira.
Quando me refiro, em meu trabalho, à possibilidade e mesmo achando que é mais
racional aproveitar esta base, este lastro de gado crioulo, é porque esse gado crioulo já apresenta
condições que vem ao encontro daquilo que nós colimamos.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu agradeço muito a informação de V. Exª.
O Sr. ATALIBA PAZ - Naturalmente V. Exª há de notar que esta opinião é a minha e eu,
por exemplo, acho que apesar do Rio Grande ter algumas extensões de terras boas, de campos que
são também bons e de pastagens finas, acho que não é possível criar, pelo sistema extensivo, as
raças nobres, especializadas, criadas com alimentação especial, com o nosso sistema de criação.
Além disso, a pobreza de elementos minerais do nosso solo há de concorrer, forçosamente, para a
diminuição do talho dessas raças. Nós devemos criar uma raça que se adapte perfeitamente ao

nosso meio. Não devemos, por exemplo, pretender criar a raça "Shorthorn", que é naturalmente
exigente e que, ou não se adaptará ao ambiente ou, perecerá ou, então, reduzirá seu porte. Se
possível criar o holandês rio-grandense.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito obrigado a V. Exª.
(...)
O Sr. ATALIBA PAZ - (...) É óbvio que a consecução desse desiderato há de solucionar
a questão não só em P. Alegre como em todo o Estado. Assim sendo, Sr. Presidente, proponho à
Casa que se encaminhe ao Executivo, a titulo de sugestão e colaboração desta Assembléia, as
seguintes providências, sem prejuízo também da remessa das conclusões da ilustre Comissão
Parlamentar, para que o Governo tome as medidas que entender de mais oportunidade, eficiência e
segurança:
1 - Instalação imediata de pequenas usinas de coleta, pasteurização e
resfriamento do leite, nas zonas produtoras dos municípios agrícolas que circundam P.
Alegre, até um raio de 100 km.
II - Organização de transporte rápido e eficiente das zonas produtoras para as do
consumo. Transporte terrestre (ferroviário e rodoviário) e fluvial.
III - Formação do rebanho leiteiro, como providência fundamental.
Para atingi-lo, bastará ampliar a orientação já seguida pela Secretaria da Agricultura, de
distribuir, por empréstimo, reprodutores das principais raças leiteiras, de acordo com seu habitat
de origem, intensificando assim o melhoramento do rebanho, por cruzamentos progressivos com a
raça crioula ou já mestiçada e mediante rigorosa seleção.
IV - Amparo técnico e financeiro às "cabanhas" de raças leiteiras, das quais vai
depender o melhoramento e formação do rebanho leiteiro.
V - Regulamentação do comércio de forragens.
VI - Proporcionar condições econômicas aos pequenos produtores de Porto Alegre, que
as desejarem, nos municípios circunvizinhos, de acordo com o plano já estudado pela Secretaria
da Agricultura. Para isto o Estado compraria terras férteis e apropriadas, instalando ganjas
leiteiras, sob o regime de cooperativas, com área de 100 ha cada uma. Entrega dessas terras aos
produtores, para pagamento a longo prazo (20 anos), a juros módicos.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª permite um aparte?
O Sr. ATALIBA PAZ - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Não poderia V. Excia. dar maior flexibilidade a este
item, se não me engano o 6° da solução proposta, a fim de não obrigar taxativamente, a compra de
terra, mesmo a longo prazo e sem juros, e propor ao Governo que usasse de todos os meios para
fixar o pequeno produtor à terra, inclusive pela simples cessão dessa mesma terra? Não se trataria
de uma dádiva, porque o Estado assumiria o compromisso de fiscalizar o bom emprego dessa
terra, e a qualquer momento suspender essa cessão. Seria uma maneira mais ampla, talvez, de já
iniciar a solução do tão cruciante problema da fixação dos camponeses sem terra à terra.
O Sr. ATALIBA PAZ - Eu não tenho objeções. Não sou infenso à proposta do nobre
colega. Apenas é uma questão que vai depender mais do critério do Executivo. Nada obsta,
entretanto, que seja proposto ou sugerido.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Tomei nota rápida de todos os pontos abordados por V.
Exª, e creio que eles melhoram consideravelmente as duas propostas apresentadas.
O Sr. ATALIBA PAZ - Estou de acordo com V. Exª.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Dessa maneira não se fecharia a solução econômica
traduzida pela distribuição de terras aos pequenos produtores, ficando a critério do Governo a
melhor maneira de chegar à consecução desse objetivo.
(...)
O SR. MEM DE SA -Sr. Presidente. Abusando um tanto da tolerância e liberalidade de V.
Exª, quero, antes de encerrar a hora do expediente, solicitar que V. Exª receba a seguinte indicação
subscrita por todos os líderes desta Casa: (lê o requerimento).
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa.

Os deputados que esta subscrevem, tomando conhecimento da greve irrompida no Porto
do Rio Grande e do apelo dirigido à Assembléia pela Associação dos Portuários daquela cidade,
assim como medindo a necessidade do restabelecimento do trabalho em nosso porto marítimo,
sem detrimento dos legítimos direitos do operariado que o executa, submetem aprovação da Casa
a seguinte
INDICAÇÃO
A Assembléia Legislativa dirige às superiores autoridades governamentais do Estado
veemente apelo no sentido de envidarem seus esforços para que tenha feliz desfecho o movimento
grevista do Porto de Rio Grande, com o pronto reinicio de seus serviços, essenciais à economia
estadual, e o entendimento das aspirações lídimas dos trabalhadores. Igual mensagem endereça a
Assembléia à Associação dos Portuários daquela cidade, exortando-a a que encontre formula de
harmonia, com as autoridades do Estado, em benefício da economia e da prosperidade sociais.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1947.
(as.) Mem de Sá, DYONÉLIO MACHADO , Vítor Graeff, Oscar Fontoura, Tarso Dutra,
João Nunes de Campos e Wolfram Metzler.
E, concomitantemente, um requerimento solicitando urgência para discussão e votação
desta, ainda na Ordem do Dia da sessão de hoje.
(...)
O Sr. GODOY ILHA - (...) Realmente, Srs. deputados, o Projeto Constitucional, neste
ponto, afastou-se dessa diretiva e em longos, em extensos capítulos, estabeleceu, podemos até
dizer, a verdadeira lei orgânica dos municípios. Não sei, depois de aprovado o Projeto, o que
restará aos municípios estatuírem, no sentido de preservar suas franquias locais, no sentido de
fixar as normas de atividade dos Poderes locais.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª permite um aparte?
O Sr. GODOY ILHA - Com prazer.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu também estou alarmado, e a minha bancada, com a
diminuição progressiva que se vem verificando nestes últimos anos, da autonomia e garantias
municipais. Estou plenamente com V. Exª, quando invoca a doutrina sustentada por Júlio de
Castilhos, para preservar os municípios, como célula da nacionalidade, de uma intromissão
indébita, que viria a ferir fundo a democracia. Não resta dúvida que os municípios, por estarem em
contato mais direto com o povo, é de todos os poderes aquele cuja independência, cuja autonomia
deveria ser primordialmente assegurada.
Nesse sentido, a minha Bancada apresentou várias emendas, com o objetivo de dar
maiores franquias municipais.
Nós vemos, mesmo, que não só o projeto de Constituição do Estado, mas a própria
Constituição Federal está tirando dos centros mais populosos, em que a vida econômica e política
é maior, está tirando, dizia, a autonomia municipal. Infelizmente, esta corrente que se poderia
chamar reacionária, está em ordem do dia, na organização dos poderes no Brasil. Contra isso, eu
me associo às idéias de V. Excia., e aproveito para levantar um veemente protesto.
O Sr. GODOY ILHA - Agradeço a valiosa contribuição de V. Exª ao debate. Todavia,
devo acentuar que a questão da nomeação dos prefeitos, nos casos expressamente referidos na
Constituição Federal, escapa à apreciação da Constituinte Estadual, de modo que...
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Se V. Exª permitir a interrupção, direi que se escapa à
nossa função de legisladores, não escapa à nossa função de representantes de partidos
democráticos e que devem, a todo tempo, pleitear a volta de uma democracia pura. E a primeira
condição seria o respeito à autonomia municipal.
O Sr. MEM DE SA - A primeira condição seria o respeito à autonomia dos Estados.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª permite mais uma interrupção?
O Sr. GODOY ILHA - Pois não.

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Casualmente tenho uma opinião de Rui Barbosa, a
respeito desse assunto, cuja citação não quero furtar-me ao prazer de trazer à Casa. Rui Barbosa,
resumindo toda a sua campanha em favor das grandes idéias que agitavam o ambiente parlamentar
e jornalístico que precedeu à proclamação da República, dizia que era necessário chegar-se à
federação com a monarquia, contra a monarquia ou sem a monarquia.
O Sr. MEM DE SÁ - Exatamente.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Queria com isso dizer que devíamos chegar à
federação dos Estados Unidos do Brasil sob a égide da monarquia, mas que para esse passo
decisivo na democracia do Brasil, poderíamos estar contra ela ou mesmo sem ela.
O Sr. MEM DE SÁ - Talvez isso tivesse salvo a monarquia.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Esta declaração foi pronunciada, parece-me, em
Recife, poucos meses antes do povo brasileiro ter tomado uma decisão contra a monarquia, em
favor da república.
(...)
O Sr. GODOY ILHA - Esta questão, Srs. deputados, do poder de auto-organização dos
municípios, o chamado "self government", é uma das mais debatidas pelos nossos publicistas. (...)
O sistema da França é um sistema unitário, é de centralização administrativa. As comunas como
sabem, estão estabelecidas dentro de padrões determinados, de padrões certos, dos quais somente
se escaparão cidades importantes, como Paris, Lion e Marselha. O mesmo sucede na Inglaterra.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª dá licença para um aparte?
O Sr. GODOY ILHA - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - É uma tradição do parlamentarismo francês. Aliás, e é
com vistas ao nobre colega líder da Bancada Libertadora, que digo que o cerceamento da
autonomia municipal no Brasil tem também suas raízes profundas no regime parlamentarista.
(...)
O SR. GODOY ILHA – Os municipalistas americanos vêm a tempo elaborando a
doutrina do "Home rule", expressão vaga no dizer de Wilcox, mas que se cristaliza num programa:
eleger a municipalidade seus próprios funcionários que hajam de administrar a lei na localidade;
faculdade da cidade de definir sua própria organização e a de determinar o fim ou a esfera do
governo local.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Desejava concluir o meu pensamento. A tese foi bem
colocada pelo ilustre colega, mas, na prática, em meio século de aplicação do regime
parlamentarista, a monarquia nada fez no sentido de franquear a autonomia das províncias.
O Sr. MEM DE SÁ - Foi o erro da Monarquia. Foi o grande erro da Monarquia.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª não acha que todos esses anos em que os
prefeitos foram nomeados pelo Governo do Estado e em que, se estabeleceu um órgão central de
controle das municipalidades, está pesando poderosamente sobre o espírito da economia dos
municípios e até certo ponto entorpecendo estas grandes reivindicações das populações?
O SR. GODOY ILHA - Perfeitamente. É um dos aspectos que pretendo focalizar neste
descolorido e despretensioso trabalho. Não apoiados.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Pelo contrário, é ótimo o trabalho de V. Exª.
O Sr. GODOY ILHA - (...) De modo, Srs. deputados, que reputo imperfeitos,
extravagantes e inócuos certos dispositivos do projeto constitucional, que descem aos mínimos
detalhes, no tocante à organização municipal.
Para ilustrar este assunto, poderia referir alguns desses dispositivos, como seja:... "as
Posturas municipais só entram em vigor depois de publicadas".
De modo que esse dispositivo não pode dizer respeito, como norma fundamental, à
organização municipal, dispositivo que não tem por si, a menor significação jurídica.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Pertence ao Códigos de Posturas.
O Sr. GODOY ILHA - Chegarei até ao Código de Posturas.
(...)

O Sr. GODOY ILHA - A nomeação dos Prefeitos, feita quase que na maioria à revelia da
vontade local, emanava precipuamente de circunstâncias ocasionais, decorrentes do regime que se
estabeleceu no país.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª dá licença para um aparte?
O Sr. GODOY ILHA - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mas nós aqui estamos admitindo, para justificar um
mal, um mal maior. Nós podemos, advogar a supressão da democracia em todo o Brasil e
baseados nesta supressão, a supressão das franquias municipais. Eu, com todo o respeito a V. Exª,
não vejo como se possa justificar a supressão da autonomia municipal, invocando uma carta que
traduzia teórica e praticamente toda a vida política, como era a Carta de 37. Eu penso que embora
tardiamente, e com a minha ressalva e a dos meus companheiros de Partido, que fizemos em
tempo oportuno, devemos firmar uma posição de condenação a todos os processos como os da
carta para fascista de 37, que aboliu todas as garantias políticas, individuais ou coletivas, ferindo,
tão fundamente a evolução política municipal que em boa hora se instituiu com o advento da
República.
O Sr. GODOY ILHA - Não entro no exame das causas e motivos que determinaram o
golpe de 10 de novembro de 1937. Deixemos, meus prezados colegas, ao juízo da História, a
função de julgar e decidir do acerto ou não do golpe de 10 de novembro, mas, o que é certo, e
neste sentido é que estou fundamentando meus argumentos, é que, com o advento da Carta de 10
de novembro, suprimiram-se todos os órgãos eletivos locais, e na impossibilidade de realização
das eleições, procrastinadas para depois de ser referendada a Carta de 10 de novembro, é que não
se pode admitir que os municípios estivessem no uso e gozo de todas as franquias, ou seja, o uso e
gozo da autonomia municipal. Portanto, foi um regime de exceção, um regime de exceção que
absolutamente não pode ser invocado hoje.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª permite um aparte?
O Sr. GODOY ILHA - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - O regime de exceção baseado sobre o processo político
mais indecoroso que já se fez no Brasil - o plano Cohen. É tempo, sobretudo, num momento como
este em que se procura renovar essa manobra, é tempo ainda de esta Assembléia lavrar o seu
protesto contra essas medidas de cerceamento é, liberdade política de uma Nação.
(...)
O Sr. GODOY ILHA - Perfeitamente de acordo com as observações de V. Exª, porque
nós, que hoje formamos o Partido Social Democrático, jamais fugimos a esta responsabilidade.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito bem.
(...)
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Igualmente eu concordo com o aparte do nobre
deputado Júlio Teixeira, de que aumento de 2% no imposto de vendas e consignações é alarmante,
porque trata-se de um imposto com cerca de quatro incidências sobre cada mercadoria, o que
determinará um aumento de 8 ou 10% no custo da vida. E, agora, antecipando-me à observação
que V. Exª certamente fará, quero trazer a minha sugestão sobre essa matéria: siga o Rio Grande do
Sul o exemplo que seguiu Estado de São Paulo. Não queira o Estado interferir na vida
administrativa municipal e por conta do Estado executar obras de âmbito municipal; só com essa
economia, conseguirá equilibrar o seu orçamento, sem escorchar o pobre contribuinte, já tão
sacrificado.
O Sr. GODOY ILHA - A tese que V. Exª aflora, neste debate, é de uma magnitude tal que
me permitirei não focá-la neste momento. É um assunto que desejo, mesmo, não obstante a
desvalia de meus parcos debater neste plenário, porque tenho, compensando a minha insuficiência,
a autoridade da experiência no exercício de uma função pública e, principalmente, na direção de
um dos municípios mais importantes do Rio Grande do Sul. Foi lá que pude sentir...
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Eu também já dirigi dois municípios e tenho
experiência da administração municipal.

O Sr. GODOY ILHA - Não contesto a V. Exª esta autoridade, e não me invoco, também,
autoridade para falar aos Srs. representantes, a não ser para trazer ao debate as observações que
tive o ensejo de colher no exercício de minhas funções, de minhas atividades públicas, menos pelo
meu contingente de saber, mas pelo concurso daquele saber de que nos fala o épico lusitano, "o
saber de experiências feito", porque, nesse ponto, tenho a certeza de que poderei debater esses
problemas, senão com autoridade pelo menos com conhecimento próprio de todos eles, e
colaborar com a Assembléia do Estado na solução que devemos dar a todos eles. E o problema
levantado pelo nobre deputado Brochado da Rocha, envolve por sem dúvida, um dos mais
relevantes assuntos do Rio Grande do Sul, qual seja o da organização de seus serviços públicos.
Nesse ponto muito teríamos a dizer a objetar a S. Exª, mas nem a hora, nem a natureza desse,
debate me ensejariam essa oportunidade.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Desejo um aparte de V. Exª.
O Sr. GODOY ILHA - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Pedi o aparte a V. Exª justamente para responder à
opinião emitida pelo nobre colega José Diogo Brochado da Rocha. Nem tanto ao mar, nem tanto à
terra.
Eu tenho a convicção de que o progresso do Rio Grande dependerá, em grande parte, do
auxílio que o Estado deve aos municípios, em certos setores. As questões, por exemplo, de
saneamento, de saúde pública, não podem, absolutamente, ficar sob a exclusiva responsabilidade
orçamentária e mesmo técnica dos municípios. Todavia, resguardando a competência do Estado
para essas questões que envolvem o progresso geral do Estado, não vamos defender a tese de que
atrás dessa iniciativa estadual, possa se aninhar o germe que trará a morte à autonomia dos
municípios. Portanto, resumindo o meu aparte, devo dizer que colaborei na comissão dos líderes
para as questões de ordem geral e todas as questões que envolvem saúde pública, tivessem no
Estado o órgão promotor, o órgão propulsor. Era o que queria responder ao nobre deputado José
Diogo Brochado da Rocha.
O Sr. BROCHADO DA ROCHA - Discordo de V. Exª quando nega aos municípios
capacidade financeira ou competência técnica para realizar obras de saneamento, e falo a V Exª
como engenheiro especialista em engenharia sanitária. Falta aos municípios capacidade financeira
para resolver esses problemas, porque não têm recursos, mas, com os recursos suplementares que
a Constituição de 46 lhes deu, podem eles resolver, por sua conta, todos esses problemas.
(...)
O Sr. GODOY ILHA - Eu vou dizer a V. Exª e citar o caso do município que representou
nesta Casa. Para resolver o problema do abastecimento de água, precisaria da elevada soma de oito
milhões de cruzeiros. Como V. Exª sabe, o município de Erechim é dos mais ricos, dois mais
prósperos do Estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, avalie V. Exª por quanto iria ficar o serviço
de água, se tivéssemos de inverter tal soma.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - V. Exª me concede um aparte?
O Sr. GODOY ILHA - Pois não.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Isso deve nos alertar para o Problema já levantado
aqui, nesta bancada, pelo meu nobre colega deputado Júlio Teixeira, a propósito dos debates em
torno do orçamento municipal de São Pedro do Sul. Devemos atender, quanto antes, ao fomento
da produção desses municípios. São municípios ricos potencialmente que não chegam a ter uma
renda pública capaz de prover as necessidades orçamentárias mais elementares. Está, portanto, em
pleno vigor o aparte dado pelo nobre colega Júlio Teixeira.
Nós só entraremos, mesmo no âmago desta questão, se intensificarmos, de todas as
maneiras, a produção e esse problema envolve o problema fundamental do Rio Grande do Sul: a
questão agrária, a reforma democrática do regime da terra. É necessário, portanto, fixar o
trabalhador á terra, impulsionar-lhe toda a sua atividade no sentido do progresso do Estado. Sem
isso, se nós voltarmos a cara a este problema, estaremos, daqui a 4 anos, tecendo os mesmos
comentários levantados, as mesmas queixas e, se olharmos para o passado, veremos que a

produção do Rio Grande do Sul não foi suficiente para atender os orçamentos autônomas do
município.
O Sr. FERNANDO FERRARI - Principalmente no município de onde procede o orador,
cuja população rural é composta de 90% do total da população do município, como V. Exª não
desconhece.
(...)

Sessão de 03 de novembro de 1947

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Creio Sr. Presidente que a emenda 82 está
antecipadamente aprovada. Os inconvenientes que pudessem resultar da aprovação de um crédito
a mais do que o necessário para a alimentação dos encarcerados da Casa de Correção, são
perfeitamente menores do que aqueles que pudessem resultar de uma deficiência de verba, embora
caiba a todo o momento o recurso de uma suplementacão.
Sr. Presidente. Não tenho dúvidas de que esta Assembléia, como resultou da sugestão do
nobre deputado relator parcial da Comissão de Orçamento, nomeando uma Comissão de Inquérito
para averiguar o que se passa dentro da Casa de Correção, como respeito à alimentação e outros
aspectos daquele presídio, não tenho dúvidas de que nesse momento havíamos estado propondo
medidas capazes de resolver o problema da desnutrição na Casa de Correção.
O ilustre relator parcial se referiu a um depósito de tuberculosos na Casa de Correção.
Devo prestar o meu depoimento. Trata-se não apenas de uma doença infecciosa que tem as suas
origens, como sabemos, em larga parte, no regime de carência a que estão submetidos aqueles
presos, pois a avitaminose campeia na Casa de Correção. Não se trata apenas de uma deficiência
alimentar quantitativa, mas também qualificativa. No dia em que a Assembléia Legislativa do
Estado nomear uma Comissão de inquérito necessariamente vai exigir um sistema dietético na
Casa de Correção e tudo já encontrará o seu caminho preparado, se nós dermos à Casa de
Correção uma dotação orçamentária capaz de lutar contra a sua má organização alimentar, como
também contra o provável encarecimento dos gêneros de primeira necessidade, nesses meses que
se vão seguir.
Sr. Presidente. O que estamos assistindo nesses últimos anos é a um encarecimento
progressivo dos gêneros de primeira necessidade. Se nós hoje fizermos um cômputo daquela
despesa com a alimentação, com a de qualquer serviço público do Estado, devemos deixar uma
margem capaz de atender, no futuro, ao encarecimento geral da vida.
Estamos com receio de entregar à administração do Estado mais Cr$ 500.000,00 quando
o receio, como muito bem acentuou o meu nobre companheiro de bancada, Sr. deputado Júlio
Teixeira, seria o de dotar o Estado de uma verba sabidamente deficiente, para que mais tarde
tivéssemos de suplementá-la.
Não vejo senão uma chinesice, não vejo o menor inconveniente em votarmos a verba
constante da emenda agora sugerida e completar esse nosso gesto com a nomeação de uma
Comissão de inquérito que estabeleça as verdadeiras condições inumanas da Casa de Correção e
inclusive concorra para levar àquela Casa, os princípios de moralidade, que absolutamente estão
faltando lá, na administração, como resulta claro das declarações do ilustre colega que mostrou
que na aplicação das verbas para alimentação como em outras verbas, há irregularidades.
Desta maneira, Sr. Presidente, concito o plenário a aprovar a emenda 82 Era o que eu
tinha a dizer.

Sessão de 04 de novembro de 1947

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente. Louvo a atitude da douta Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, quando, na pessoa do nobre deputado, Sr. Mem de Sá,
procurou auscultar o opinião dos responsáveis pelos serviços técnicos, cuja dotação orçamentária
cabia a ele relatar.
Estou de pleno acordo em que os técnicos do Departamento Estadual de Saúde foram
exatos, quando consignaram apenas esta verba, como necessária para a manutenção dos seus
serviços, no decurso do ano vindouro. Mas, Sr. Presidente, como médico do D.E. S., posso prestar
um depoimento que, creio, há de ser valioso a esta Casa, a bem de votar a matéria referente à
presente emenda.
Não duvido de que, pelo ritmo dos trabalhos de radiografia do D.E. S., esta verba exígua,
de menos de Cr$ 200.000,00, seja perfeitamente suficiente. Mas o que é preciso alterar é o ritmo
desses trabalhos. A que se restringe, hoje, o serviço radiográfica do Centro de Saúde do
Departamento Estadual de Saúde? Restringe-se à abreugrafia Quer dizer, a um trabalho
preparatório para a investigação radiológica.
Os nobres colegas médicos que têm assento nesta Casa não terão nenhuma dificuldade
em compreender a necessidade que tem o D.E.S. de modificar o seu regime, em matéria de
assistência radiológica, limitando-se, como até agora, à abreugrafia e fazendo da investigação
radiológica uma exceção nos seus serviços. Creio que esta verba de Cr$ 189000,00 seja mais do
que suficiente Mas, o que não é suficiente é a investigação abreugráfica que é seguida,
sistematicamente, pelo Departamento Estadual de Saúde.
Sr. Presidente, foi um grande radiologista, o Sr. Manoel de Abreu, que introduziu esta
nova técnica, cuja principal vantagem era o seu baixo custo. Em lugar de bater-se uma chapa
radiográfica, batia-se um filme, um destes filmes comuns, e apelo para o nobre deputado Brito
Velho no sentido de que declare se uma abreugrafia é suficiente para uma investigação segura.
As afecções mais perigosas, mais malignas da caixa torácica, em particular do pulmão,
não são deslindadas por este processo e, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a abreugrafia limita-se
exclusivamente às investigações radiográficas do tórax. Todas as demais partes do corpo,
necessitadas de um diagnóstico radiográfico, escapam a este meio de investigação. Qualquer
médico - e apelo para os colegas com assento nesta Casa - sabe que a população pobre vive de
consultório em consultório, assaltando os médicos no meio da rua no sentido de que sirvam de
pistolão junto aos serviços públicos e particulares que disponham da competente para que
consigam uma instalação uma chapa radiográfica, sobretudo de regiões para as quais não se aplica
o método abreugráfico.
Tratando uma simples sinusite, - Sr. Presidente, levei duas semanas para conseguir uma
chapa radiográfica do seio lateral de um doente, e devo confessar à Casa que só obtive isso como
um favor especial prestado por uma Instituição particular a um colega.
Ora, Sr. Presidente, não duvido das informações prestadas pelo Departamento Estadual
de Saúde ao nobre deputado Mem de Sá, de que essa dotação orçamentária é suficiente para os
gastos dos serviços radiológicos da Departamento Estadual de Saúde, para o ano vindouro. Mas o
que o nobre deputado talvez não tenha investigado, porque escapa à sua especialidade, é a
necessidade de aparelhar radiograficamente os vários centros de saúde, no sentido de que o
diagnóstico radiológico possa ser feito nesses centros, e não apenas a investigação torácica par
meio da abreugrafia.

Vou terminar minhas considerações, Sr. Presidente, fazendo um apelo, não tanto como
deputado, mas como médico, no sentido de que a Casa vote esta emenda. Como diz muita bem o
nobre companheiro de minha bancada, deputado Júlio Teixeira, esse material, mesmo adquirido no
exercício de 48, e retido nos depósitos dos centros de saúde, é dinheiro e dinheiro economizado
com juros que tem lá o Estado à disposição.
(...)
Sr. DYONELIO MACHADO - Se bem compreendi as ponderações do nobre líder
libertador, o próprio D.E.S. considerou insuficiente a dotação de Cr$ 500.000,00, para
aparelhagem de gabinetes médicos, e eu calculo a despesa com essa aparelhagem, para o ano de
48, em Cr$ 650.000,00 a Cr$ 750.000,00. Ainda estou bem recordado que o nobre deputado, Sr.
Mem de Sá, alvitrou uma suplementação de verba. De qualquer maneira, Sr. Presidente, estou de
pleno acordo com as declarações do nobre deputado, de que esses recursos sistemáticos da
suplementação de verba constituem, apenas, uma manobra, que se transforma, na prática, numa
mentira orçamentária.
Nestas condições, Sr. Presidente, desde que essa verba seja considerada pelos próprios
responsáveis por esse serviço e atendendo-se à necessidade de desdobrar os serviços de saúde no
Estado, penso que o Plenário deve dar todo o seu acolhimento a esta emenda. Se, diante das
considerações do nobre deputado Mem de Sá, julgar o Plenário que há uma grande diferença entre
a necessidade prevista de Cr$ 650.000,00 ou Cr$ 750.000,00 e, o aumento para Cr$ 200.0000,00,
nós, em qualquer momento, no decurso da votação, do orçamento, teremos a oportunidade de
baixar essa rubrica para uma verba que consulte, realmente, esses altos interesses. O contrário é
que se não me afigura justo, que nós, com pleno conhecimento de causa, depois das afirmativas
peremptórias do deputado Mem de Sá, ainda insistamos em votar uma verba manifestamente
inferior às necessidades daquele serviço. Nestas condições peço que o plenário dê assentimento a
esta emenda, que, em qualquer momento, poderá ser ajustada às verdadeiras necessidades dos
serviços públicos do Estado.

Sessão de 10 de novembro de 1947

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente. Meus dignos pares. É com a mais
profunda indignação que ocupo a tribuna, neste momento, para denunciar à Assembléia
Legislativa do Estado e ao Estado do Rio Grande do Sul, as tropelias de que foi vítima a
população pacata de Porto Alegre, na noite de 7 do corrente.
Sr. Presidente. Coube à nossa Capital assistir um ato de selvageria que lembra,
perfeitamente, os negros tempos em que predominava a arbitrariedade e em que as liberdades e as
garantias individuais em nada contentavam os mandões do momento. A população pacata de Porto
Alegre, convidada legitimamente para um comício de propaganda eleitoral de candidatos
registrados no Tribunal competente, essa população, quando se dirigia, pacificamente, para o lugar
onde se deveria realizar esse ato público, quando se dirigia festivamente para esse lugar,
empunhando cartazes e faixas, foi barbaramente espancada pela polícia fascista do Sr. Valter
Jobim. Não valeu a intervenção suasória do deputado federal Abílio Fernandes e dos deputados
estaduais, Júlio Teixeira Pinheiro Machado Neto e do orador que vos fala. Nesse momento,
quando a multidão já com ordem de dispersar, voltava do recinto interditado pela polícia para se
retirar, foi espancada. Espancada quando obedecia à ordem da policia para se retirar, e foi
espancada quando os representantes do povo, dirigindo-se a essa massa, procuravam fazê-la voltar
do lugar interditado pela polícia. De modo, Sr. Presidente, que a polícia não apenas se desmandou,
fazendo cumprir uma ordem ilegal contra os preceitos da Constituição, como ainda o fez
covardemente, porque se valeu do momento em que a massa atendia à ordem policial, de se
dispersar, de circular, e foi nesse momento precisamente que a polícia, tomando essa massa de
surpresa, a espancou dessa maneira.
Sr. Presidente, meus dignos pares. Todos nesta Casa conhecem a sinceridade das minhas
declarações. Isto que estou dizendo desafia contestação. Eu assisti a este momento culminante das
desordens, das tropelias iniciadas pela autoridade policial do Estado, desejosa de que o ambiente
calmo em que deve correr a campanha eleitoral fosse perturbado, como ela acabou fazendo.
Sr. Presidente e Srs deputados. Os atos de selvageria, a narração desses atos, poderá
constituir uma página inteira e uma sinistra página da história política de nossa terra. O deputado
Pinheiro Machado Neto assistiu pessoalmente a polícia espancar e derrubar uma senhora, e,
quando a viu no chão celebrar esta circunstância declarando:
"Deitada é melhor"! Melhor, porque, ainda mais indefesa contra as arbitrariedades
policiais. Eu, Sr. Presidente, assisti outra passagem. A massa desembocava na praça Parobé, por
uma das ruas adjacentes. Esta massa não sabia o que se estava passando lá, porque ela vinha
vivando os seus candidatos. Essa massa não tinha recebido ordem de voltar, ordem de dispersar e
o senhor subchefe de policia, Sr. Tancredo Vidal deu ordem aos seus beleguins: "Dissolvam de
qualquer jeito"!
Sr. Presidente. Essas foram as ocorrências que se passaram em Porto Alegre, no seio da
nossa bela capital, em plena campanha eleitoral, para a reestruração dos municípios. Não ficou,
porém, só nisso, Sr. Presidente. Na cidade de Pelotas, as mesmas cenas se renovaram e parece até
que com, mais selvageria, porque não apenas "o pau cantou", "cantou" também o sabre, o que, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, é o que no futuro nos espera. Não duvido que, depois da borracha,
depois do sabre, seguindo essa revolução, vamos ter os tiros e as metralhadoras.

Sr. Presidente. O responsável por este crime, cometido contra a população das duas
principais cidades do Estado, é o Sr. Governador do Estado.
Ele não ignorou os atos praticados pela sua polícia. Pelo contrário, ele os inspirou e posso
dizer isso porque passei toda a tarde em companhia do deputado, Abílio Fernandes e do deputado
estadual Pinheiro Machado Neto, no Palácio do Governo, parlamentando com as autoridades
governamentais, para que esse comício pudesse ser realizado. Esgotei toda a argumentação capaz
de demover a polícia em suas arbitrariedades, e posso ainda atestar, Sr. Presidente, que apesar de
ausente desta Capital, o Sr. Governador do Estado estava em contato telefônico com Porto Alegre,
e conhecia todo o desenrolar dos acontecimentos. Não teve, entretanto, nenhuma palavra no
sentido de sustar o ânimo atrabiliário de suas autoridades policiais. Quem não queria a realização
do comício, quem quer a perturbação da ordem no Estado, quem não deseja que se cumpram os
dispositivos constitucionais, quem quer criar um ambiente de confusão para a campanha eleitoral,
é o Sr. Walter Jobim, e a razão é muito simples. Ele está desligado da população do Rio Grande do
Sul. Ele terá nestas eleições de 15 de novembro a confirmação de que o povo sabe perfeitamente
quem é que governa o Rio Grande do Sul. Quem governa o Rio Grande do Sul, é nada mais do
que um agente da ditadura, que o general Gaspar Dutra quer implantar no Brasil.
Alegava-se que na comunicação que havíamos eu e dois outros colegas encaminhado à
Polícia, declarando nossa intenção de realizar um comício, indicando local e hora, alegava-se que,
nessa comunicação, nós pretendíamos fazer um comício do Partido Comunista. A comunicação
deve estar no arquivo da Polícia, e uma cópia autêntica encontra-se no Superior Tribunal de
Justiça, instruindo um pedido de mandado de segurança, e uma cópia tenho eu aqui. Foi um
pretexto deslavado para negar o direito de nos reunirmos em praça pública.
Peço ao Sr. Presidente e a meus nobres pares licença para ler este documento:
"Exmo Sr. Dagoberto Gonçalves,
M D Chefe de Polícia do Estado
Repartição Central de Polícia
Nesta
Porto Alegre, 4 de novembro de 1947.
De conformidade com o Capítulo II, artigo 141, § 11, da Constituição Federal que
determina: - "Todos podem reunir-se, sem armas, não intervindo a polícia senão para assegurar a
ordem pública Com esse intuito, poderá a polícia designar o local para a reunião, contando que,
assim procedendo, não fruste ou impossibilite". Os abaixo-assinados, membros da Comissão de
Recepção ao escritor e deputado Jorge Amado, vêm pelo presente, comunicar a V. S. que levarão a
efeito, nos dias 7 (sete) e 13 (treze) do corrente, com início às 20 horas, no Largo da Prefeitura
Municipal, comícios de propaganda eleitoral dos candidatos comunistas inscritos, devidamente, na
forma da lei, na legenda do Partido Social Progressista
Para os devidos fins, os abaixo-assinados, solicitam de V. S. as garantias preceituadas na
Carta Constitucional de 18 de setembro, como feito, recentemente, na cidade de Rio Grande, por
decisão judicial.
Atenciosas saudações.
(a) Dr Dyonélio Machado, Pres Dr Ciro Martins, Vice-pres., Antônio de Assis Brasil,
Secret, Dr Júlio Teixeira, Fernando da Costa Mello, Homero de Castro Jobim."
Como se vê, Sr. Presidente e meus dignos colegas, não se trata, absolutamente de um
comício do Partido Comunista, cujo registro eleitoral se acha cassado. Trata-se de propaganda
eleitoral de candidatos inscritos num partido cujo registro eleitoral se encontra em pleno vigor.
São candidatos comunistas, Sr. Presidente, e não há nenhum motivo para os comunistas negarem
que são comunistas. O aresto que cassou o registre eleitoral de Partido Comunista do Brasil
absolutamente não atingiu às convicções políticas dos membros do Partido Comunista do Brasil.
Na mesma ocasião em que nós, movidos pelo senso, alegávamos essas razões, às nossas
autoridades governamentais e policiais do Estado, o Tribunal Regional Eleitoral era quem
confirmava essa tese, nessa magnífica lição que é o acórdão que eu peço para ler a esse plenário:

"ACÓRDÃO DO TRE SOBRE INSCRIÇÃO DE COMUNISTAS POR OUTROS
PARTIDOS"
FALA O SR. PAIM FILHO SOBRE O "CASO" DE SÃO LEOPOLDO - TRANSFERIDO "SINE DIE"
A COMÍCIO AO QUAL COMPARECERIA O SR. GETÚLIO VARGAS - OUTRAS NOTAS:
O acórdão que foi ontem proferido, peles juízes do Tribunal Regional, sobre e caso dos
candidatos comunistas de Pelotas, é um documento de interesse neste momento, pois continuam
dando entrada naquela corte de justiça feitos da mesma natureza do que promoveu este acórdão.
Transcrevemos a seguir parte da decisão do TRE referente à "filiação ideológica dos candidatos":
"O Partido Social Progressista, regularmente registrado perante o Superior Tribunal
Eleitoral, não pode sofrer limitações no direito de indicar candidatos a cargos eletivos. Enquanto o
seu registro não for cassado por aquele egrégio Colégio Eleitoral poderá usar amplamente das
prerrogativas asseguradas pela Constituição e pelas leis aos organismos partidários. Não cabe a
este Tribunal nem a qualquer juiz indagar a filiação ideológica de candidatos. Se assim
procedessem, os juizes entrariam no terreno do arbítrio e os direitos individuais passariam a ser
gravemente ameaçado pelos pendores políticos ou filosóficos dos magistrados. Percebe-se, de
fato, que e Partido Social Progressista, secção deste Estado, está se prestando a manejos de um
partido cujo registro foi cassado pela autoridade competente. Isto, porém, escapa à apreciação
deste Tribunal. Configurando-se as mesmas infrações que levaram o egrégio Superior Tribunal a
cassar o registro do Partido Comunista do Brasil poderá qualquer interessado requerer idêntica
medida em relação àquele outro partido. Mas enquanto persistir o registro não pode o juiz limitar
ou cortar direitos que a Constituição assegura aos partidos legalmente funcionando.
Também não há motivos para denegar o registro de candidatos sob a alegação de que os
mesmos pertencem ou pertenceram ao Partido Comunista. O que o Tribunal cassou foi o registro
do partido, não os direitos políticos dos seus membros; entendendo de modo diverso, o juiz
reduziria milhares de cidadãos a condição de alieni júris. Muito menos é possível negar um
registro com base em informes policiais. Aceitando tal critério, erigir-se-iam as fichas do arquivo
da polícia em instrumento de cassação de cidadania. Valem tais provas, dentro de inquérito
regulamentar, para instruir o pedido de cassação de registro de partido, se ficar evidenciado que
este ou os seus membros ou candidatos desenvolvem atividades colidentes com os princípios
democráticos ou os direitos fundamentais do homem, definidos na Constituição. Não é possível
porém inverter os termos do processo. Eis por que, sem prejuízo de medidas que interessados
tomem ou venham a tomar contra o Partido Social Progressista e a licitude da sua atuação política,
o Tribunal Regional Eleitoral dá provimento ao presente recurso, para mandar registrar os
candidatos que figuram arrolados às fls. 3, 26, 32 e 33.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1947.
(as.) Erasto Roxo de Araújo Correa, Presidente; Lourenço Mário Prunes, Relator; Moreno
Loureiro Lima, com restrições quanto aos fundamentos do acórdão; Coriolano Albuquerque;
Sílvio M. Ducan; Sólon Soares."
De modo Sr. Presidente, que estavam os direitos políticos dos Comunistas em pleno
vigor; os candidatos comunistas registrados legalmente perante o Tribunal Regional Eleitoral
podiam ir à praça pública e fazer ai propaganda das suas candidaturas.
(...)
De modo, Sr. Presidente, que cabia pleno direito aos candidatos populares à vereança de
Porto Alegre de ir à praça pública fazer propaganda de suas candidaturas, defender o seu programa
político, teórico e prático; em nada isso colidia com a sentença que cassou o registro do Partido
Comunista do Brasil.
Sr. JÚLIO TEIXEIRA - Sentença essa que os verdadeiros democratas do Brasil esperam
que seja reformada pelo Supremo Tribunal Federal.

O Sr DYONÉLIO MACHADO - Obrigado a V. Exª Em nada colidia portanto com essa
sentença. Nós, os comunistas, fomos os primeiros a acatar, com surpresa da reação, com mágoa da
reação, fomos os primeiros a acatar a decisão judicial.
(...)
O plano que devia ter a sua realização máxima no dia da cassação do registro eleitoral do
Partido Comunista do Brasil, o plano era afogar o Brasil na guerra civil, para num passo mais
rápido, chegarem mais facilmente à ditadura. Os comunistas não deram esse pretexto fácil à
reação, acataram a decisão judicial e recorreram dessa decisão, e dai por diante o Partido
Comunista do Brasil se considerou com o seu registro cancelado para fins eleitorais, mas os
comunistas, 600000 brasileiros que adotam o credo comunista, não foram atingidos nas suas idéias
e, portanto, no direito de defender essas idéias.
O que seria lamentável, Sr. Presidente, e falo a uma Assembléia onde têm: assento a
sinceridade e a probidade política, o que seria lamentável, Sr. Presidente, é que nós, os
comunistas, com medo da polícia, com medo da reação, renegássemos tão facilmente as nossas
idéias. Isso não se coaduna com os comunistas, isso não se coaduna, posso dizer alto e bom som,
com a mentalidade política do glorioso Estado do Rio Grande do Sul.
(...)
Dessa maneira está lavrado o meu protesto.
Tropelias policiais, com o espancamento; a dissolução violenta a sabre e a borracha dos
comícios dos candidatos populares à vereança popular Esta campanha está conturbada. E a reação
personificada do Governo do Estado, do Sr. Walter Jobim que, no Rio Grande do Sul, e só no Rio
Grande do Sul, esquece o seu primeiro dever que era o de abrir as portas do Estado para que todos
os candidatos exercessem o seu direito de propaganda.
Já aqui na ultima reunião deste plenário, o eminente deputado Egídio Michaelsen
estranhava, com a ponderação que caracterizava as suas intervenções, estranhava que, enquanto o
Sr. Cilon Rosa, um mero instrumento do Governo Central, como interventor no Estado,
recomendava, nas vésperas das eleições, a não intromissão das autoridades na campanha, de modo
a não perturbar a lisura dos comícios eleitorais, estranhava que uma autoridade constitucional,
como é o Sr. Walter Jobim, não tivesse dito nenhuma palavra nesse sentido, de fazer ver a seus
agentes nos municípios que o povo do Estado do Rio Grande do Sul, tem o direito líquido e certo
de escolher livremente, em urnas honestas aos dirigentes municipais Essa estranheza cresce de
vulto, quando se associa com as tropelias que os agentes do Sr. Walter Jobim na capital e fora da
capital cometem, com o objetivo de falsear o resultado das urnas.
Eu só espero, Sr. Presidente, que a população do Rio Grande do Sul responda
fragorosamente, nos âmbitos municipais, ao agente da ditadura no nosso Estado - o Governador
deste Estado.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Fui testemunha pessoal desse sadismo, desse
espancamento, dessa violência, em meio de risos, risos alvares de seus agentes. Parecia uma festa.
A cada um que caía moído pelas pancadas, era claro sorriso na face de seus espancadores.
(...)
Não ficaram só nisso as violências da autoridade. Uma casa de família, onde se realizava
uma festa dançante, foi assaltada por duas dezenas, de investigadores da policia. Foi desrespeitada
a inviolabilidade do lar.
Esta canoa policial pretendia acabar com esta festa, porque era uma festa que se realizava
em regozijo por estarem incluídos na chapa popular de vereadores de Porto Alegre dois estudantes
desta Capital.
E esse o quadro, Sr. Presidente, na última semana que resta à população do Estado para
levar a cabo a sua campanha eleitoral ao contato de seus candidatos, com o povo.
(...)
O Sr. DYONELIO MACHADO - Posso dizer a V. Exª que, naquela noite, se realizava
numa casa particular da rua Larga, um baile dedicado aos candidatos que hão de ser muito gratos a

V. Exª, apesar da diversidade de idéias, porque pertencem à classe a que V. Exª tão condignamente
representa nesta Casa.
A festa era em homenagem a dois candidatos estudantes, Luiz Carlos Pinheiro Machado e
Luiz Santos. Estava instalado um alto-falante e os moços como locutores entusiastas, com esse
entusiasmo próprio da sua idade e da sua condição de estudante, ocupavam o microfone e ao
mesmo tempo que anunciavam os números de dança, que convidavam os pares a dançar, a sambar,
ao mesmo tempo faziam alusões às candidaturas, elogios a seus candidatos. Chegou uma canoa da
polícia, avaliada em 20 policiais e invadiu a casa, para acabar com a festa. Não acabou
inteiramente, Sr. Presidente, mas tolheu parte da festa, porque impediu que continuasse o altofalante em funcionamento.
(...)
De modo que, Sr. Presidente, estamos vendo, por toda a parte e por todos os meios, os
desmandos da polícia com duplo objetivo, o de impedir o prosseguimento da campanha eleitoral
nos moldes e nos quadros que a lei nos garante.
(...)
De modo que, Sr. Presidente, não apenas visa o governo do Estado impedir o
desenvolvimento pacífico e legal na campanha eleitoral, porque ele sente que esta campanha vai
conduzir à sua derrota definitiva, como também deseja amordaçar toda a liberdade, intimidar o
público como preparação para o reino de terror que nos preparam as fascistas brasileiros. Não nos
deve, a nós, caber a mínima dúvida que, se vingar esse ambiente de terror, as tropelias não vão
ficar limitadas à praça pública. As tropelias vão crescer no seu âmbito e não há de ser com
surpresa que nós havemos de ver sanções contra outros partidos, sanções contra as casas que
representam o povo e uma delas é esta Casa.
A ditadura anseia por aqueles tempos ele unanimidade cômoda, a ditadura anseia pelo
pântano, pelo charco em que consciências amordaçadas, em que o cidadão não pode defender seus
direitos, por que esse direito quase que importa em jogar a própria vida e a liberdade.
O Sr. Leonel Brizola - Eu, aparteando V. Exª, afirmei e expus com muita clareza e muita
franqueza o meu pensar. Ninguém mais insuspeito do que eu para falar também sobre este assunto.
Absolutamente, na minha atuação política, eu temo que alguém possa explorar qualquer
manifestação minha no sentido de defender os direitos garantidos pela Constituição a qualquer
partido ou corrente política. Sou contra o Comunismo por um conjunto de convicções.
E através de um combate em torno de idéias, num regime livre e democrático, é que se
deve combater o comunismo, nunca pela força, porque idéias não se combatem pela força. Por
isso é que deploro profundamente essa atitude do Governo, mandando escorraçar da praça pública
homens que, pela Constituição, são livres e têm direito de discutir seus problemas, suas idéias e
suas convicções. O que é mais lamentável ainda é que o nosso povo, passando miséria, sem
transporte, sem conjunto de bens de primeira necessidade, sem alimentos indispensáveis, sem
hospitais, com conjunto enorme de necessidades, os nossos policiais são empregados no
espancamento desse povo que vive sofrendo, em vez de cuidarem das necessidades do povo.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito obrigado a V. Exª Pela palavra de V. Exª falou a
mocidade do Rio Grande do Sul.
Mas, Sr. Presidente, vou finalizar. Quero, como disse no início desta oração, lavrar esse
meu protesto perante meus dignos pares e perante o Rio Grande do Sul e alertar a todos os
democratas, a todos os patriotas sobre o momento grave que estamos atravessando. Essas
tropelias, visam, inclusive, fortalecer uma ditadura, cuja carranca já se mostrou ao povo brasileiro:
é afugentado o povo da praça pública, é intimidando o eleitorado em véspera das eleições que,
facilmente, poderão os mandões do dia, se assenhorearem do Brasil, para consecução de todos os
seus sinistros projetos. É contra essa onda de fascistização do Brasil que levanto a minha palavra,
nesse veemente protesto às arbitrariedades, cuja responsabilidade coloco convicta e solenemente
sobre os ombros do Sr. Valter Jobim.
(...)

Sessão de 13 de novembro de 1947

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente e Srs. Deputados. Sou novo na Comissão
de Assuntos Municipais e o assunto ora em debate não transitou pelas minhas mãos, pois, nessa
ocasião, eu não estava integrado naquela Comissão. Mas apesar de novo, Sr. Presidente, neste
operoso órgão que se reúne sob a esclarecida presidência do nobre deputado Sr. Ataliba Paz, penso
que estou senhor do critério que tem presidido os trabalhos da Comissão, nesta matéria.
A Comissão tem relegado para o estudo acurado das futuras Câmaras de Vereadores tudo
o que se refere a vencimentos de funcionários municipais, reajustamentos, etc. e nisso penso que
ela está perfeitamente bem orientada e fazendo um trabalho construtivo. Por outro lado, Sr.
Presidente, não é menos exato que a Comissão de Assuntos Municipais tem corrigido, em matéria
de vencimentos, algumas injustiças. Eu recordo com a Comissão, ainda há pouco tempo, opinou
sobre uma pensão de uma funcionária aposentada, pensão a que tinha direito. Quer dizer que não
estamos em circulo fechado.
O Sr. ATALIBA PAZ - No caso a que V. Exª se refere, a Comissão baixou o processo em
diligência, sugerindo ao Prefeito que aumentasse a pensão, porque ela era insignificantíssima, era
de Cr$ 60,00 por mês...
O SR. DYONÉLIO MACHADO - E foi pedido que se aumentasse para Cr$ 180,00.
O Sr. ATALIBA PAZ - Para a viúva de um operário, Cr$ 60,00 não é pensão que se dê.
Foi uma exceção que abriu a Comissão, porque procedia tal exceção.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Agradeço o esclarecimento de V. Exª. Isto prova, Sr.
Presidente, como já há precedentes no seio da Comissão. A Comissão de Assuntos Municipais não
está fechada nesse ponto de vista, de relegar para as futuras Câmaras tudo quanto se refira a
vencimentos de seus funcionários. Como muito bem demonstrou o meu nobre companheiro de
bancada, deputado Júlio Teixeira, não se trata, no caso presente, de ajuste de vencimentos; trata-se
de corrigir um erro técnico, de técnica administrativa. É um chefe de secção que tem uma
denominação diferente, mas que exerce todas as atribuições de um chefe de secção.
O Sr. GERMANO SPERB - Como relator que fui, quero levar ao conhecimento de V.
Excia. que não se trata de chefe de secção; trata-se de almoxarife, excedente já no orçamento
atual. Tornou-se excedente em face da encampação do serviço de usina elétrica pelo Estado; este
almoxarifado desapareceu e, como se tratasse de funcionário com estabilidade, ficou constando no
quadro com a cláusula de excedente. Jamais foi chefe de secção.
Esta é a causa pela qual dei esse parecer, porque me parecia que nós não podíamos criar
um cargo. Estaríamos, no caso, criando cargos de chefe de secção, quando o interessado foi,
apenas, um almoxarife e agora consta como almoxarife excedente, com o mesmo vencimento.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Peço mais esclarecimentos ao digno Relator desse
projeto de lei.
Desejaria saber se esse funcionário se encontra em disponibilidade, se ele está
desempenhando alguma função, se a função que ele desempenha não é de categoria de chefe de
secção, pois muito me admira que o Sr. Prefeito e o Departamento das Prefeituras tenham tão
facilmente esposado a tese de que se trata, na realidade, de uma denominação diferente, se esse
funcionário, realmente, não desempenha uma função capaz de transmitir essa equiparação
solicitada e já aceita pelos órgãos técnicos.

O Sr. FRANCISCO JURUENA - Posso esclarecer a V. Exª que esse funcionário está no
pleno exercício de sua função, levando em consideração que foi exclusivamente para corrigir um
erro que o Departamento aprovou o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito obrigado a V. Exª. De modo, Sr. Presidente, que
não está em jogo, nem está em causa a douta Comissão, de que me honro de fazer parte. Trata-se,
apenas, de corrigir uma deficiência que, tenho certeza, é uma simples questão de técnica
administrativa.
O Sr. ANTÔNIO MARIA - Mesmo em se tratando de um erro de técnica administrativa,
entendo que mais bem aparelhada para resolver o assunto estaria a Câmara de Vereadores que,
examinando o assunto de perto, poderá com mais acerto decidir. Estou certo que a douta Câmara
de Vereadores que se constituir em São Leopoldo, se é um caso justo, apenas de erro,
absolutamente não deixará de aprovar esse projeto de lei. Por isso, não vejo nenhum prejuízo em
que se aguardem alguns dias para que o projeto seja apreciado pela Câmara de Vereadores.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Agradeço o aparte do nobre deputado e meu brilhante
amigo, Sr. Antônio Maria, mas peço licença para discordar. Não se trata de esperar apenas alguns
dias. É uma injustiça que deve ser sanada o quanto antes. E se a Assembléia Legislativa do Estado
está no propósito de sanar essas injustiças, e apenas não dispõe de todos os dados, sugeriria ao
plenário que promovesse uma colheita de todos os esclarecimentos, no sentido de dar uma solução
justa ao prejudicado.
(...) '
O Sr. JÚLIO TEIXEIRA - Não temos como presumir que esses elementos foram
conhecidos da douta Comissão, mesmo porque, no próprio corpo do parecer, há uma alusão a uma
informação prestada pelo Departamento das Prefeituras Municipais.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito obrigado pelo aparte de V. Exª. De modo que, Sr.
Presidente, penso, no entanto, para terminar, que esse caso não se enquadra naqueles casos que são
a grande maioria e que têm tido o meu voto, de reajustamento de quadros e de vencimentos, isto é,
que estabeleciam novos moldes para o pessoal das Prefeituras. Trata-se de um, caso isolado, do
reconhecimento de um erro. E espero que esta Assembléia, com toda a sua autoridade, e tenho
mais a seu favor as circunstâncias de ser, neste momento, o respirador por onde o povo pode
pleitear as suas justas reivindicações, e sem que isso envolva, absolutamente, a menor desatenção
à Comissão, da qual faço parte - e com muita honra - espero, dizia eu, que este plenário vote
contrariamente ao parecer, mandando que o Sr. Prefeito de São Leopoldo faça a correção
necessária quanto ao padrão desse funcionário. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente. Eu quero protestar contra a informação
trazida a esta Casa, pelo nobre deputado Hélio Carlomagno.
Esta Casa é composta de políticos. Não é de admirar, Sr. Presidente, que na decurso da
atividade política de cada um de nós, haja, nas arquivas da polícia, uma ficha mais ou menos
exuberante de nossas atividades.
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Eu solicitei ao digno representante do Partido Social
Democrático o documento, para procurar, naquelas informações prestadas pela polícia, algum fato
que pudesse desabonar a conduta pessoal e civil do vereador Arlindo Pinto. Na impossibilidade de
o nosso nobre colega me oferecer esse documento, porque já a tinha entregado à taquigrafia,
perguntei-lhe se, naquela resenha de atentadas cometidas pelo vereador Arlindo Pinto, havia causa
que não fosse de ordem política e ele me declarou que todos eram casas políticos. Ora, Sr.
Presidente...
(...)
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Expulso do Exército, ainda por motivo de ordem
política.
(...)

O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Agradeço a V. Exª. O nobre colega Mariante foi mais
feliz do que eu, porque a polícia do Rio Grande do Sul forneceu uma ficha em que declara todas as
minhas atividades. Sou um condenado, e só me orgulho disso. Tive a honra de inaugurar, no
Brasil, a lei de Segurança Nacional.
O primeiro processo movido no Brasil com fundamento naquela lei monstro foi o
processo que me condenou. Tomo esta condenação com um título de glória. Penso que o lugar que
ocupo nesta Casa devo-o, em grande parte, a essa condenação. Porque ela, longe de me desabonar,
veio provar que, de há muita tempo, estou na estacada da luta pelo direito e pelas reivindicações
do povo.
Sr. Presidente, Srs deputados. Não é justo que se lancem essas acusações numa Casa que
conta com vários representantes que, ou sofreram as sevícias da polícia, como a nobre deputado
pela União Democrática Nacional, Dr. Alcides Flores Soares Júnior, ou foram encarcerados pelos
mesmos motivos, como o nobre líder da bancada da UDN, deputado Daniel Krieger.
(...)
O Sr. MEM DE SÁ - Peço licença, pois também eu devo constar na lista, já que tive
diversas entradas na cadeia. Peço que isso não sirva como precedente, porque, realmente, tenho
sido perturbador da ordem. Em determinado momento, confesso, fui perturbador da ordem,
procurei fazer revolução contra a ordem.
(...)
O Sr. FLORES SOARES - Citado nominalmente pelo nobre e brilhante colega deputado
Dyonélio Machado, devo declarar que também não me diminui o ter sido agredido pela polícia do
Estado do Rio Grande do Sul. Sabe todo o povo do Rio Grande do Sul que fui agredido pela
polícia por defender a democracia e os direitos inalienáveis do homem; e que fui agredido pela
polícia, depois de verificado que eu estava desarmado; e o fui, covardemente, pelas costas, por
esbirros policiais. Como sabe também o povo, nesta ocasião tive a solidariedade unânime, não só
desta Assembléia Legislativa do Estado, pela voz de todos os seus partidos, mas da classe a que
pertenço, como um humilde advogado, por intermédio do Instituto da Ordem dos Advogados, que
nomeou até dois advogados: o Dr. Glicério Alves, ora deputado federal, e o professor Armando
Fay de Azevedo, para que fossem justiçados os meus agressores.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito agradecido pelo aparte de V. Exª.
O Sr. FRANCISCO CARRION - Eu entendo, prezado colega, Dr. Dyonélio Machado,
que o crime político, em certo sentido, valoriza o homem, quando cometido por um alto ideal,
como é, geralmente, o caso de todos os nossos criminosos políticos. O crime não traz a mancha do
crime comum por isto mesmo, é possível a anistia para estes criminosos e outras medidas que
permitem mesmo com que criminosos políticos venham a ocupar amanhã posição de destaque...
O Sr. ASSUMPÇÃO VIANNA - Ruy Barbosa foi exilado.
O Sr. FRANCISCO CARRION - ... como é o caso de V. Exª que merece consideração e
respeito e que tão dignamente ocupa esta cadeira.
Entretanto, parece-me que a questão não está bem colocada. Numa ordem social, como a
nossa, a polícia tem obrigação e tem mesmo o dever de estar atenta a qualquer tentativa de
subversão. E a questão não é subjetiva, como creio que quer o nobre colega Júlio Teixeira, é uma
questão de fato. Pois, então, teremos de entrar num problema de ordem filosófica.
Quer dizer, os comunistas entendem que o comunismo, filosoficamente, é a verdade e o
defendem dentro do plano estabelecido por Marx. Nós, os chamados democratas, defendemos
outra ideologia e, portanto, outro plano. Uma vez a questão filosófica posta nestes termos, vai
gerar o estado comunista de um lado, e o democrata, de outro.
O Sr. ASSUMPÇÃO VIANNA - E esses dois estados, se dividem a borracha.
O Sr. FRANCISCO CARRION - Não estou dizendo isso. Não se adiante. Aliás, o colega
tem o desejo de sempre se adiantar demais e, por isso, geralmente, erra tanto. Já tive oportunidade
de contestar vários erros seus.
Mas, como eu ia dizer, a polícia de uma ordem social, como a nossa, tem a obrigação de
defender o nosso regime, assim como a da Rússia tem a obrigação de defender o regime soviético.

Isso não implica que se justifiquem os desmandos, aos quais sou integralmente contrário. São
questões diferentes. E é lógico que se tenha que prender, algumas vezes, cidadãos que estejam
ameaçando a ordem social de revolução. Necessária se torna a medida. Mas uma coisa é a medida
e outra a injustiça.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito obrigado. Concedo, agora, o aparte solicitado
pelo nobre deputado Guilherme Mariante.
O Sr. GUILHERME MARIANTE - Apenas desejo dizer que o nobre deputado Flores
Soares foi mais feliz do que eu, porque, naquela ocasião, até, o Legislativo esteve a seu favor, ao
passo que eu, por ser um humilde trabalhador, não contei com o apoio de ninguém. Fui até
tachado de comunista, porque os reacionários daquela época entendiam que os trabalhadores que
reclamavam eram comunistas.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito agradecido pelo seu aparte.
Terminando, mais uma vez quero protestar contra os argumentos invocados pelo nobre
deputado Hélio Carlomagno, ao procurar justificar as arbitrariedades e as violências da polícia no
município de Porto Alegre.
O Sr. HÉLIO CARLOMAGNO - Não foi com esse objetivo, absolutamente V. Exª ontem,
talvez não tivesse ouvido que eu também estava plenamente de acordo com que as arbitrariedades
fossem esclarecidas.
Não foi para isso que eu li aquela ficha. Não foi para justificar quaisquer arbitrariedades.
Foi para dizer ao deputado Júlio Teixeira que era um elemento de instrução ao processo que se
relacionava com a prisão daquele vereador, que, como bem acentuou o deputado Francisco
Carrion, pode ser, de fato, uma pessoa muito digna, sob o ponto de vista de sua vida privada.
Conforme já frisei, não foi para justificar violências ou arbitrariedades, porque não se justificam
nunca.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Mesmo porque, Sr. Presidente, na ocasião, parece-me
que o primeiro dever da polícia era verificar se aquele cidadão estava perturbando a ordem. Sem
essa medida preliminar, nada tinha o seu valor. E tanto mais, - não sou jurista, mas penso assim aqueles atos, imputados ao vereador Arlindo Pinto, foram apagados diante do decreto que anistiou
todos os presos políticos. Eu mesmo, Sr. Presidente, sou um beneficiário desse decreto.
O Sr. HÉLIO CARLOMAGNO - A pessoa de V. Exª é muito considerada.
O Sr. JÚLIO TEIXEIRA - V. Exª focou uma questão política e acho interessante referirme a ela. A polícia do Distrito Federal já está passando por cima do próprio decreto que concedeu
a anistia aos presos políticos. É evidente que a polícia não podia lançar mão de documentos dessa
natureza e o fez, abusivamente passando por cima da lei.
O Sr. DANIEL KRIEGER - V. Exª permite um aparte?
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Pois não.
O Sr. DANIEL KRIEGER - Sob o ponto de vista jurídico, V. Exª tem razão. Já os helenos
definiam a anistia como o do eterno esquecimento.
É uma medida destinada a apaziguar os espíritos. Sob o ponto de vista jurídico, V. Exª
tem toda razão, a polícia não pode relembrar fatos abrangidos pela anistia.
O Sr. DYONÉLIO MACHADO - Muito obrigado a V. Excia. e muito obrigado ao meu
digno companheiro de Bancada.
De modo que, apesar de não ser jurista, escudado apenas no bom senso, estava
defendendo a doutrina certa A polícia, no seu empenho de justificar arbitrariedades e violências
que nada, absolutamente, pode explicar, está exumando, do lixo com que ela abarrotou os seus
arquivos, documentos que não possuem nem fé política, nem fé jurídica.
Era o que tinha a dizer.

Sessão de 17 de novembro de 1947
(Sobre requerimento tratando do despejo de famílias agricultoras em Nova Prata e
Lagoa Vermelha)

O SR. DYONELIO MACHADO - Estou, em princípio, de acordo com ambos os
requerimentos. Acho que o requerimento n° 191 formulado pelos colegas Mem de Sá e Henrique
Araújo, vai nos dar a extensão da violência praticada contra aqueles camponeses, e, por isso,
penso que é uma medida preliminar que deva ser tomada. Mas estou de acordo também com o
requerimento 190, assinado pelo deputado Guilherme Mariante e outros, em que se pede desde já,
providências imediatas contra esta violência. Não conheço a questão e creio mesmo que nem a
Casa a conheça. Não sabemos até que ponto estas autoridades conduziram-se mal.
O Sr. Guilherme Mariante - Posso informar: que uma das casas foi derrubada a
machadadas e outra, como a coisa estava sendo muito dura, mandaram as famílias sair para a rua e
botaram fogo.
(...)
O SR. DYONELIO MACHADO - Mas ao que parece, e as minhas afirmações ficam sob
caução por que não conheço o caso, ao, que parece, violência houve, desordem houve e houve
justamente por parte de pessoas, no caso autoridades que tinham sido chamadas para coibir essas
desordens. Como os prejudicados se conformaram com a expropriação, a violência partiu
justamente daqueles a quem, competia zelar pela boa ordem.
Mas um caso, Sr. Presidente um caso grave é que famílias, segundo o requerimento, em
número de 36 pessoas, ficaram com suas casas destruídas a machado e incendiadas.
Ora, Sr. Presidente, ao mesmo tempo que a Assembléia deve pedir uma informação
detalhada dessas ocorrências, deve ao mesmo passo solicitar a quem de direito, no caso Governo o
do Estado, providências para atender a essa situação.
O Sr. Fernando Ferrari - Estou justamente com um requerimento pronto para
adiantamento ao requerimento 191.
O SR. DYONELIO MACHADO - Folgo muito em que V. Excia. possa, com seu
devotamento à causa popular e o brilho que V. Excia. mantém em suas atividades nesta Casa...
O Sr. Fernando Ferrari - Muito obrigado a V. Excia. O SR. DYONÉLIO MACHADO - ...
vir com contribuição que na realidade atenda aos reclamos desta pobre gente. Eu peço licença a V.
Excia...
(...)
...para ler de público o Requerimento: "Aditamento ao Requerimento 191; se externa ao
Sr. Governador do Estado o desejo desta Casa, de ver amparados devidamente os colonos
despejados das terras de Nova Prata"
Penso, Sr. Presidente, que, com o requerimento que acabo de ler, fica a questão
perfeitamente nos seus termos: a Assembléia não abre mão do pedido de informações detalhadas
sobre as ocorrências e, ao mesmo tempo, no temor de que esse processo preliminar de pedido de
informações possa retardar a solução do caso, ao mesmo tempo a Assembléia faz votos para que o
Governo do Estado procure amparar devidamente essas pessoas despejadas dessa maneira
violenta, sem que se tenha previsto a sua situação.

Nessas condições, Sr. Presidente, e eu dou inteiro apoio da minha bancada a ambos os
requerimentos e ao aditamento que tive a honra de ler.
Era o que tinha a dizer.

Sessão de 18 de novembro de 1947
(Sobre o Instituto Rio-Grandense de Carnes)

O SR. DYONÉLIO MACHADO - Pedi a palavra, Senhor Presidente, para cumprir um
compromisso perante o nobre deputado Mem de Sá, quando apelava para a bancada do partido
comunista no sentido de fornecer um alvitre capaz de onerar, como é de justiça, àqueles que, sem
levar em conta, exclusivamente, o progresso do nosso estado, se valem dos privilégios, dos
monopólios para encher suas arcas com lucros tirados dos criadores e das populações do Rio
Grande do Sul. Eu me refiro aos frigoríficos.
Tenho a satisfação de apresentar uma emenda ao projeto ora em discussão. É uma
emenda ao artigo 6o. O artigo 6° do projeto estabelece os fundos necessários para as tarefas que
terá pela frente o Instituto Sul-rio-grandense de Carnes, com a criação do seu Departamento da
Carne Verde.
Estas taxas são conhecidas e constam de três alíneas. A alínea "A" prove uma taxa de Cr$
0,10 por quilo abatido; a alínea "B" por taxa de indenização às marchanterias à razão de Cr$ 5,00
por cabeça; a alínea "C" uma taxa prêmio à razão de Cr$ 2,00 por cabeça de gado abatido. A estas
três alíneas, a nossa emenda acrescenta mais uma, metade do imposto de exportação dos produtos
industrializados procedentes dos frigoríficos estrangeiros do Estado e impõe que o Imposto de
exportação referido na letra "B" fica sujeita à taxa de 10% "ad valorem" obtida a necessária
autorização do Senado Federal, por solicitação do Poder Executivo. É uma atribuição que tem o
Estado por força de disposições constitucionais, elevar o imposto de exportação de 5 para 10 %
"ad valorem". Para isso é apenas necessário obter autorização do Senado Federal. Estamos diante
de uma situação de emergência.
O Sr. MEM DE SÁ - V. Excia, propriamente, na proposta, não cria, na letra D, nenhum
imposto novo. Determina que a metade do imposto de exportação de produtos industrializados nos
frigoríficos, dentro do Estado, reverta para aquele fundo. Mas, então, devo dizer a V. Excia. que os
frigoríficos, por este item, não serão mais onerados, não pagarão mais nada. Apenas haverá a
destinação de que a metade do imposto de exportação seja desviada para este objetivo do decreto,
da lei. Depois, o artigo segundo, é que aumenta, mas não seda mais lógico então que só este
aumento e não a metade, só o aumento devia ser destinado ao fundo, porque o atual imposto de
exportação tem a sua arrecadação para a Fazenda, a fim de que atenda às necessidades de uma
maneira geral? V. Excia. propõe um novo artigo, isto sim.
O SR. DYONÉLIO MACHADO - É precisamente a metade. É uma questão de redação e
não fazemos questão da forma como deverá ser. Atualmente, os frigoríficos estão onerados com 5
% "ad valorem" sobre a sua exportação. Pelo artigo, ficarão obrigados ao pagamento de 10% "ad
valorem". A alínea D, objeção dessa emenda, destina-se justamente ao aumento de 5% para
contribuição ao fundo para o Departamento da Carne Verde.
Sr. Presidente. Eu espero que a douta Comissão, que deverá opinar sobre essa emenda,
bem pondere as altas razões de ordem social que pesam nesse momento sobre uma questão que
interessa fundamentalmente à população do Estado e que essa Comissão, levando em conta a
contribuição da bancada Comunista à solução de um dos mais sentidos problemas do povo, dê o
seu parecer favorável para que esse parecer tenha aprovação em plenário.

O Sr. MEM DE SÁ - Apenas queria - estou verificando agora - perguntar a V. Excia. se o
imposto de exportação, será tanto para a exportação de longo curso, como a cabotagem? Queria
que V. Excia. me dissesse se tem seu espírito voltado para essa diferença, porque, atualmente,
considera-se exportação tanto de longo curso como de cabotagem...
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Nessas condições, apelo mais uma vez para que o
plenário aprove a emenda e, dessa maneira, a minha bancada fica desobrigada do compromisso
que assumiu solenemente no início da discussão do projeto.

Sessão de 19 de novembro 1947

O SR. DYONÉLIO MACHADO - Sr. presidente. Eu quero que o parecer da douta
Comissão, e as palavras proferidas, pelo colega deputado Mem de Sá, constitui para os nossos
trabalhos um subsídio valioso no futuro, quando a medida proposta na emenda venha a merecer
debate nesta Casa.
Tanto o parecer da douta Comissão, como a intervenção do ilustre líder da bancada
libertadora, encara com simpatia os recursos financeiros propostos pela bancada comunista, para
fazer frente os encargos do Departamento de Carne Verde.
Será isto meio caminho andado para, no futuro, e num futuro próximo, voltarmos a nossa
atenção para essa situação que a emenda põe em destaque neste momento.
Eu não estou de inteiro acordo com. as razões do parecer e as razões expendidas pelo meu
nobre colega. Não é preciso um exame apurado da situação da nossa indústria em nosso Estado e
no Brasil e nessa secção da América para se chegar à conclusão de que os frigoríficos, chamados
de estrangeiros, suportarão perfeitamente essa majoração de impostos, sem dano à economia riograndense.
Se estou bem lembrado, o nobre deputado, Sr. Mem de Sá, ainda ontem quando falava
sobre a matéria, reconheceu que os lucros dessa empresa são escorchantes, creio que foi o termo,
vigoroso, usado pelo nobre colega.
(...)
SR. DYONÉLIO MACHADO - Muito agradecido a V. Excia, Ora, Sr. Presidente, se nós
começamos por reconhecer que essas empresas auferem lucros escorchantes estamos admitindo,
de antemão, que uma majoração de impostos é perfeitamente suportável por essas empresas,
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - De pleno acordo com a observação do nobre colega.
As empresas não visam lucros. A maior ou menor possibilidade desses "trusts" de abrir mão de
lucros excessivos em benefício do povo, será obra da nossa capacidade, como representantes desse
povo, de arrancar desses trustes alguma coisa por vias fiscais.
O parecer e a justificação do ilustre deputado, Sr. Mem de Sá, também temem que este
imposto, a majoração proposta, viesse em última análise e a recair sobre os criadores e vendedores
de gado para os Frigoríficos.
E ainda aqui eu quero fazer um reparo às declarações de S. Excia., o nobre deputado líder
do Partido Libertador, S. Excia. recomece que na aquisição de gado, os frigoríficos têm um
verdadeiro monopólio, um verdadeiro privilégio, porque as nossas charqueadas, os nossos
matadouros, não consomem uma produção capaz de entrar em concorrência com essas empresas.
Da qualquer maneira, elas impõem os preços e imporão esses preços com pretextos ou sem
pretextos, com motivos ou sem motivos.
Os nossos produtores estão de mãos dadas diante dessas empresas, de modo que o temor
de que os frigoríficos venham a baixar o preço do gado em face da aprovação desta emenda, este
temor subsiste em todos os momentos. De hoje para amanhã, eles podem entrar com essa manobra
no mercado de gado, porque infelizmente, não há nenhum órgão, nem público, nem particular,
que, impeça um passo desta ordem.
(...)

O SR. DYONÉLIO MACHADO - Agradeço o aparte de V. Excia. Reconheço que nós
podemos até fornecer pretexto para uma modificação das relações de compras e vendas desses
produtos.
Mas, Sr. Presidente, não é com essa atitude capitulacionista da Assembléia que nós
impediremos manobras desta natureza. Nós as impediremos, adotando medidas que, na realidade
regularizem esse comércio, estimulando, inclusive, os concorrentes, dentro do Estado, das
empresas monopolistas.
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Pergunto a V. Excia., uma vez estudado com mais
cuidado o assunto que propõe a emenda que V. Excia. sugere, se estes riscos não substituirão?
Uma vez estudadas as condições do mercado de gado do Estado, se votarmos esta majoração em
48 para vigorar em 49, se nós estamos da realidade a coberto de uma manobra destas Empresas?
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Toda a vez que elevarmos o imposto sobre estas
empresas, estaremos correndo o risco de virem as mesmas lançar o produto deste imposto sobre os
que lhe fornecem a matéria prima a ser industrializada.
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Eu creio que o nosso pensamento deva convergir para
medidas tais que impeçam que essas empresas iludam os objetivos visados pela lei e façam criar
nos ombros daqueles que estão sobre seu jugo todo este ônus que nós reclamamos.
Aqui não se trata, portanto, em que pese a opinião do nobre colega, de estudar a
repercussão. Nós sabemos que essas empresas têm tendências de lançar sobre os produtores, sobre
o povo, todos os ônus que incidem aparentemente sobre elas.
Nossas medidas devem ser práticas para impedir isso.
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Se nós chegarmos à conclusão de que não podemos
por paradeiro a uma situação dessa ordem, na realidade estamos capitulando ao nosso primeiro
dever, que é defender o povo e a economia do nosso Estado.
Quanto às demais razões, a que eu acho de mais monta é aquela que pede uma
diferenciação na oposição de tributos. As dificuldades que poderiam surgir da demora do Senado
Federal, isso, não considero de grande valor porque esta Assembléia e o Governo do Estado
podem envidar todos seus esforços no sentido de que o Senado Federal, que ainda está reunido,
ainda está deliberando, pudesse votar a autorização que nós pedimos, em tempo útil a fim de que
seja introduzida essa modificação na proposta orçamentária atualmente em elaboração.
(...)
O SR. DYONELIO MACHADO - Agradeço a notável ajuda que acaba de dar-me o meu
companheiro de bancada. Sr. Presidente. Estamos, portanto, com um certo derrotismo sobre o
resultado que poderia ter a iniciativa junto ao Senado. Admitimos que nós, nesse ponto, estamos
desarmados; porque não conhecemos o regimento do Senado que deva presidir ao
encaminhamento dessa informação. Mas, mesmo que não viesse ainda a servir para o orçamento
que estamos discutindo, já seria uma manifestação do Senado, num assunto que interessa tão
profundamente à economia do Rio Grande e, nestas condições, estaríamos galgando uma das
etapas que deveremos percorrer dentro de pouco tempo, porque estou certo que toda a Casa vai
voltar a considerar esta emenda.
O que se contém nesta emenda, como meio de solucionar um problema que desafiará
ainda nossa argúcia e a nossa dedicação, nos meses e talvez nos anos que hão de vir, persistirá,
porque não acredito que o problema da carne verde para o Rio Grande do Sul se resolva
milagrosamente, do dia para a noite, com a simples instituição do Departamento da Carne Verde,
nos moldes do projeto que estamos discutindo.
De modo que, Sr. Presidente, é mais uma razão que tenho para, sem nenhuma censura ou
crítica amarga aos meus dignos pares, insistir em que, devido a razões facilmente compreensíveis
e até perfeitamente explicáveis e defensáveis, nós estamos neste momento capitulando diante de

uma medida que se impõe para o próximo futuro da economia da população do Rio Grande do
Sul.
Na realidade, das quatro razões invocadas pelo parecer tão brilhantemente defendido pelo
nobre líder libertador, a única que me parece deva merecer novo exame, é esta segundo a qual não
podemos criar diferenças de impostos em face do que preceituam as disposições constitucionais.
Eu, facilmente, e a minha bancada, abriríamos mão dessa exceção.
As demais razões não me parecem tão decisivas e irretorquíveis, como disse o nobre
colega, Sr. Deputado Mem de Sá. Nessas condições, Sr. Presidente e Srs. deputados, eu peço que o
plenário examine detidamente esta emenda. Para esta Casa está voltada toda a atenção do Rio
Grande do Sul.
Sobre esta Casa pesa enorme responsabilidade. Nós estamos exigindo com este projeto
mais um ônus, mais um sacrifício aos fazendeiros e criadores do Rio Grande do Sul.
Eu estou de acordo em que se exija este sacrifício, porque maior ainda é o sacrifício da
população que não se nutre convenientemente por falta desse produto, no Rio Grande do Sul,
reputado o primeiro alimento. Neste passo, quero agradecer, uma referência generosa do nobre
deputado Mem de Sá, quando alude a um trabalho sobre alimentação no Rio Grande do Sul; que
tive o prazer de fazer desta tribuna. Creio também, como dietéticos de reconhecidos méritos, que a
nossa população não só se alimenta de carne, que é seu principal alimento, como deve continuar a
alimentar-se de carne, que é o alimento por excelência para a espécie humana. Invoquei
autoridades nesta matéria e citei mais um exemplo histórico que nos leva a dar toda nossa atenção
a esse gênero de alimentação para as nossas massas. Pois bem, o espetáculo que nós assistimos
diariamente, dessas filas intermináveis para no fim de horas de espera voltar para a casa com um
produto caro, insuficiente e de má qualidade...
(...)
Diante desta situação de exceção, é justo que alguém se sacrifique. Ainda em palestra
particular que mantive com o nosso dileto confrade, Sr. deputado Ataíde, ele, um representante
desta classe, me fazia esta declaração que seguramente não é exclusivamente pessoal, que traduz
uma opinião generalizada entre os criadores: que os criadores estão até dispostos a dar carne para
a populações. E justo; portanto, visto que o problema está sendo encarado de uma maneira tão
elevada, é justo que se peça um sacrifício. Mas, ao mesmo tempo que poderemos sacrificar os
nossos criadores, nós deixamos livre de qualquer ônus os sugadores dos nossos criadores, essas
empresas monopolistas, essas empresas estrangeiras e imperialistas, que são nacionais na forma,
só são nacionais para se ajustarem às nossas leis, para mais facilmente ludibriarem a boa fé das
nossas populações.
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Ora, Sr. Presidente, Srs. deputados, estamos vendo
que a questão envolve um problema do momento e do futuro rio-grandense. Eu peço, portanto, a
este plenário que pondere todas as razões que temos, para procurar uma solução nos moldes da
proposta delegada, que consiste em corajosamente enfrentar o problema como deve ser
enfrentado. As dificuldades que possam surgir, eu penso que a casa está na obrigação de debelálas, na medida do possível. Se forem invencíveis, teremos feito o nosso dever. Quem dá o que tem,
a mais não está obrigado. Mas não vamos, antecipadamente olhar para os obstáculos que
encontramos à nossa frente e nos assustarmos destes obstáculos.
Muito deles, poderão ser facilmente transpostos.
Peço, portanto, à Casa que examine, com todo o cuidado, a emenda cuja rejeição pede o
douta comissão, certo de que é só com a aprovação desta emenda que estaremos, na realidade,
lançando as bases concretas para a solução da problema do fornecimento da carne verde às
populações do Estado do Rio Grande do Sul.
(...)
O SR. DYONELIO MACHADO - Decaíram as charqueadas do Quarai, em São Carlos,
que não eram charqueadas eram estabelecimentos saladeris, onde o boi dava o seu máximo
rendimento. A decadência desses estabelecimentos foi conseqüência da decadência do comércio

de charques. Nós estávamos limitados exclusivamente à exportação de charque para Cuba e Norte
do Brasil, porque o estrangeiro preferia a carne frigorificada à carne seca. De modo que dai
decorre a minha estranheza e nesse ponto estou de acordo com o nobre colega deputado Manoel
Ataide, quando entende que por meio de charqueadas, embora modelares, tirando o máximo de
rendimento do boi, não podemos fazer frente ao frigorífico, que utiliza um processo de
industrialização da carne que é superior. Esse produto, assim industrializado, tem melhor aceitação
em todo o mundo. De modo que, se esse era o plano, e eu não conheço em detalhes, embora tenha
tomado parte, com o nobre deputado Carrion, em dois congressos de criadores nesta cidade, ele
era mal delineado, porque só se pode fazer frente à concorrência dos frigoríficos, com produtos da
mesma natureza daqueles e não com o charque.
(...)
O SR. DYONELIO MACHADO - Esses melhoramentos não foram devido aos
frigoríficos estrangeiros.
(...)
O SR. DYONELIO MACHADO - Estes melhoramentos foram uma conseqüência natural
do progresso da indústria em todo o mundo, e eu estou certo de que os criadores progressistas, que
estão no Rio Grande do Sul, e é próprio Poder Público, se não houvesse facilidade de instalação
desses frigoríficos estrangeiros teriam de fatalmente, ir à frigorificação da carne; porque, de outra
maneira, seria desaparecermos como um grande Estado, ruralista pecuarista do Brasil, porque
nessa situação, que não é de hoje, mas, que data de 30 ou 40 anos, o nosso charque não tinha
colocação no estrangeiro, a não ser em Cuba. O nobre colega deve saber perfeitamente disso, que
era apenas Cuba e o Norte do Brasil. Estamos ainda sofrendo a concorrência dos mercados
platinos, porque, com a falta de vias férreas para o Porto de Rio Grande, o nosso charque só
poderia sair por Montevidéu, em trânsito por Montevidéu e Buenos Aires.
E nós todos sabemos que o que transitava por estes dois portos platinos não eram os
nossos produtos, eram guias falsas de falsas exportações. Essas guias serviam para encaminhar o
produto platino para o Brasil, para o norte do Brasil, com o escândalo que chegou a ponto de, na
Bolsa de Montevidéu, se cotarem as guias de exportação do Brasil e do Rio Grande do Sul, guias
falsas, que eram tiradas aqui e que entravam lá.
De modo que a situação do mercado do charque era esta. Na realidade não tínhamos mais
comércio para o nosso charque, porque, o próprio norte do Brasil, se supria com charque "soidisant" rio-grandense, pois conseguimos coibir este abuso.
Entendo que os frigoríficos estrangeiros, pelo mal que fazem às populações
trabalhadoras, não compensaram este progresso que viria sem eles, e contra eles.

Sessão de 21 de novembro de 1947
(Sobre o orçamento para 1948)

O SR. DYONÉLIO MACHADO - Penso, Sr. Presidente, que em 10 minutos me
desincumbo da minha tarefa, que é de alertar, mais uma vez, este plenário contra a ameaça que
pesa sobre a democracia, contra a ameaça que pesa sobre a constituição de 18 de setembro, contra
a ameaça que pesa sobre o direito de representação popular no Brasil.
Sr. Presidente e Srs. deputados. Está na iminência de se consumar mais um crime contra a
democracia brasileira. Refiro-me à probabilidade que hoje se oferece para que o Parlamento
brasileiro vote a cassação dos mandatos do Senador e Deputados Comunistas. Sr. Presidente e Srs.
deputados. Estamos assistindo a toda uma série de atentados à democracia, esta democracia que
custou os esforços conjugados de todos os patriotas. Vimos como, em mais de uma ocasião, se
olvidou o direito assegurado pela carta magna da República; vimos como o direito de reunião, o
direito de organização, o direito de livre manifestação do pensamento, foram várias vezes
cerceado no território nacional.
O último assalto à democracia está prestes a se consumar; é a cassação de mandatos
legitimamente conferido pelo povo, sem distinção de partidos. Sabe o Sr. Presidente e sabem os
Srs. deputados que os candidatos Comunistas receberam votos não apenas dos militantes
comunistas. E fácil de fazer essa verificação. Quando da sua existência legal os quadros de
militantes do Partido Comunista não constituíam o sentido da nossa organização, as nossas sedes
estavam abertas ao povo, nas nossas reuniões tomavam parte elementos do povo e não é difícil,
portanto, saber que as eleições de 2 de dezembro de 45 acusaram número de votantes que excedeu
o dos quadros dos componentes do Partido Comunista do Brasil.
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Muito obrigado a V. Excia. De modo que, Sr.
Presidente e Srs. deputados, nós estamos, realmente, na iminência de um novo atentado contra a
Constituição, contra a livre manifestação do povo. A maneira em que o povo exerce com mais
eficiência, mais concretamente, o seu direito, é o sufrágio. Estamos, invalidando não mandatos de
deputados e senadores eleitos, mas estamos na realidade, invalidando os sufrágios do povo,
inclusive os sufrágios de milhares de cidadãos brasileiros que não pertenciam ao Partido
Comunista do Brasil.
Não sou jurista mas, a esta altura do debate dessa magna questão, diante de todas as
opiniões especializadas que têm surgido sobre a matéria, diante dessas manifestações não é difícil
concluir que a tese dentro de poucos dias talvez vitoriosa, no Parlamento Nacional, é uma tese que
não encontra o apoio na consciência jurídica da Nação.
E uma tese que aberra das nossas tradições jurídicas e que nada mais representa do que a
necessidade de atentar fundo contra a democracia, para que os interesses que hoje abrem as asas
sobre o Brasil, corvejando sobre as nossas riquezas, possam mais facilmente tirar tudo quanto
pretendem desta terra, porque se emudece uma voz como as dos representantes comunistas no
Parlamento Nacional e nas Assembléias Legislativas, que tem se levantado, sempre, em defesa da
Nação, contra os que a querem explorar dentro ou fora do País. A cassação ou extinção dos

mandatos visa colocar o Brasil à beira da ditadura pura e simples. E mais um degrau por onde as
forças reacionárias do Brasil procuram atingir aquele clima próprio aos vendilhões da Pátria.
Sr. Presidente e Srs. deputados. Esta Assembléia já firmou o seu ponto de vista sobre esta
matéria. Eu não estava presente mas acompanhava, mesmo de fora, os trabalhos legislativos, o
labor patriótico da Assembléia Legislativa do Estado. Sei que esta Casa já afirmou, inclusive, o
princípio de que os representantes comunistas nesta Casa só deverão, em boa interpretação das leis
constitucionais do Brasil, só poderão daqui sair, por uma decisão desta Assembléia.
Infelizmente, Sr. Presidente, esta Casa não tem a força legal, capaz de impor ao
Parlamento Nacional a boa doutrina, mas eu espero que a Assembléia Legislativa do Estado neste
ocaso da democracia, no Brasil, renove, reitere as suas declarações solenes.
Sr. Presidente e Srs. deputados. Isto não vai apenas beneficiar esta pequena bancada que
eu tenho a honra e o grande prazer de liderar. Vai ser um marco que os representantes gaúchos
constroem na marcha ascendente da democracia brasileira. Não tenho dúvida nenhuma de que a
cassação dos nossos mandatos representa apenas um retrocesso na marcha ascensional da
democracia.
Vencido este tropeço, a democracia no Brasil vai retomar os seus agigantados passos. E
isto porque a democracia já está vitoriosa e vai acabar com estas tropelias contra as nossas leis,
contra os nossos direitos.
(...)
Como ia dizendo, este retrocesso em nada influirá sobre a vitória final da democracia no
Brasil, como consequência da marcha ascensional da democracia em, todo mundo. O Brasil com a
cassação do registro eleitoral do Partido Comunista, teve a triste glória de se enfileirar no grupo de
três ou quatro países fascistas, ou parafascistas. do mundo. As grandes nações norteadoras,
inclusive as da nossa evolução cultural, nações latinas, que sempre constituíram o espelho onde as
democracias latino-americanas se refletiram, como a França e a Itália, julgam que é concedendo a
palavra a todas correntes de opinião, inclusive, ao Partido Comunista, que representa nessas duas
nações considerável contigente da opinião pública que se consolida a democracia.
O Brasil está, com a cassação do registro eleitoral do Partido Comunista, na mesma
posição de países como o Paraguai, como a Espanha, como Portugal. Foi triste a glória, Sr.
Presidente. Creio porém que os responsáveis não terão muito tempo para se ufanar dessa glória
agora completa com a iminente cassação dos mandatos dos representantes comunistas. Acredito
que o povo brasileiro, por todas as maneiras, com sua opinião, com sua energia, mobilizada
pacificamente, saberá defender os mandatos que conferiu aos seus representantes.
E representantes estes, Sr. Presidente, que não constituíram absolutamente, uma decepção
para seus eleitores. Eu estou certo que a atuação dos representantes comunistas no Parlamento
Nacional e nas Assembléias foi perfeitamente considerada pelos seus pares. E, na feitura das leis,
na feitura das Constituições, tudo envidaram eles com os demais confrades dos outros partidos, a
fim de que o Brasil pudesse estruturar-se democraticamente como era o anseio de todas as massas
do nosso país.
Sr. Presidente e Srs. deputados. As eleições de 15 de novembro, no Rio Grande do Sul,
constituíram uma grande lição para nós. Não podemos ocultar o desinteresse relativo por estas
eleições. Quem tivesse auscultado, pessoalmente, a opinião dos votantes teria de chegar a estas
conclusões. Enquetes realizadas por jornalistas chegaram aos mesmos resultados. Tudo isto
determinou, em particular, no centro de maior cultura política do Estado, que é Porto Alegre uma
considerável abstenção.
O SR. FERNANDO FERRARI - Gostaria de ouvir o pensamento sempre sensato de V.
Excia. nesse particular. Os jornais noticiaram várias causas: decepção pelos representantes eleitos,
desinteresse por esse ou aquele motivo. Mas considerando que as estatísticas apresentam uma
maior abstenção naquelas cidades que não tiveram o direito de eleger os seus prefeitos, V. Excia.
não acha que esta abstenção foi um verdadeiro protesto ao fato de tirarem a autonomia destas
cidades?
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Perfeitamente.

O SR. FERNANDO FERRARI - V. Excia. concorda comigo neste particular?
O SR. DYONÉLIO MACHADO - V. Excia. apenas antecipa o meu pensamento. Pode ser
que o eleitor invoque no momento, um outro interesse de ordem pessoal para fugir ao grande
dever do voto. Mas, no fundo, o que essa abstenção revela é pouco crédito na democracia. Pois
este esforço que se pede ao eleitor de vencer todas as dificuldades que tenha a enfrentar para
exercer o direito do voto, conduz a que?
Conduz à cassação da autonomia das suas principais cidades, conduzirá à cassação dos
mandatos que ele, eleitor, está outorgando pelo seu voto. Estou certo que não é pela falta de
interesse pelo nome a sufragar ou pelo nome de um prefeito que deveria reunir a simpada do
eleitorado.
É o descrédito, é a desilusão pela democracia que tira ao eleitor a oportunidade de
realmente influir nos negócios públicos, impedindo que ele eleja os prefeitos nas cidades mais
importantes do Estado, ameaçando, com a extinção ou a cassação dos mandatos, os representantes
que o próprio povo escolheu nas urnas.
Sr. Presidente. Quero neste momento, aproveitando estes poucos minutos que me restam
expressar toda a indignação cívica que me assalta no momento...
(...)
O SR. DYONELIO MACHADO - em que se prepara o maior golpe que ainda se desferiu
contra a democracia, neste período de reestruturação democrática da nossa Pátria. Espero que a
Assembléia Legislativa do Estado, que já firmou a sua doutrina nesta matéria, envide todos os seus
esforços para que este ato criminoso não seja consumado. Era o que eu queria dizer.

Sessão de 25 de novembro de 1947

O SR. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente e Srs. deputados. As razões que nos
levaram a apresentar uma das emendas ao projeto ora em discussão, já foram dadas, da tribuna,
pelo meu nobre e digno companheiro de bancada, Sr. deputado Júlio Teixeira.
Em todo o caso, Sr. Presidente, quero reforçar a sua argumentação e respigar algumas das
declarações que nós ouvimos do nobre líder trabalhista, o ilustre deputado José Diogo Brochado e
do nosso nobre colega, Sr. deputado Fernando Ferrari.
Eles se contradizem e isto prova, que não há, ainda, um critério perfeitamente formado
sobre os objetivos dessa bonificação de fim de ano aos servidores do Estado.
No seu parecer verbal contrário às emendas apresentadas ao projeto o ilustre líder da
bancada trabalhista repousa todos os seus fundamentos no fato de o substitutivo atender às
relações que existem entre os vencimentos e as necessidades do funcionário, e com isto se percebe
claramente que o abono de Natal, segundo parece do ilustre Presidente da douta Comissão de
Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, é, na realidade, gratificação "ad valorem", uma gratificação necessária para o "train" ordinário de vida desses funcionários, tanto que se baseia num
critério de proporcionalidade com os seus vencimentos.
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Agradeço o aparte e estou pronto a dar à mão à
palmatória, se no decorrer da minha oração não tiver promovido a prova. Ao passo que na
esclarecida opinião do meu dileto confrade ilustre deputado Fernando Ferrari, o abono de Natal
teria a significação de um presente de Natal, de festas, e nestas condições, declara ele, não
precisaria guardar nenhuma proporcionalidade não só com os vencimentos auferidos pelos
funcionários, como com as necessidades de vida do funcionário. É um presente que até se poderia
proporcionar não em dinheiro, como são estes tantos presentes de natal que todos nós
distribuímos, na medida das nossas posses, para todos aqueles que estão sob a nossa dependência.
E é esta a contradição. O abono de natal é um auxílio em dinheiro, para uma classe que se vê
necessitada e que chega ao fim do ano, inclusive como expressei em aparte, com dívidas a
satisfazer. Não fiz este aparte a titulo de humorismo. Há muitos funcionários de pequena e de
média categoria, que aguardam o abono de natal para saldar seus compromissos de fim e de todo o
ano, de maneira a que possam enfrentar o ano que vem mais desafogados e poucos são aqueles a
quem as vicissitudes da vida e as necessidades mais prementes, permitem que possam destinar este
abono, a festas de Natal e se o fazem são festas parcimoniosas, festas com orçamentos limitados e
exíguos, porque a situação do nosso funcionalismo, e eu sou funcionário e tenho a minha
experiência de uma carreira que percorri desde os cargos inferiores, não permite este luxo de
festejar o Natal.
O melhor festejo de Natal para os nossos funcionários é atender uma injustiça social, que
se caracteriza na baixa remuneração dos servidores do Estado. Quando falo em servidores do
Estado, é porque eles estão em causa neste momento. Mas poderíamos estender a assertiva a todos
os assalariados, funcionários Ou não.
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Agradeço e penso que todos nós comungamos dos
mesmos sentimentos. Se isso fosse possível, não teria havido lugar para o substitutivo da douta
Comissão e o abono de Natal estaria sendo discutido e votado nos termos do projeto originário,

que teve como primeiro signatário o nobre deputado Leonel Brizola. Seria um mês de
vencimentos. Mas é justamente porque sabemos que a situação do Tesouro do Estado não permite
que se dê aos funcionários o que justamente nós devíamos dar, á que estamos procurando um meio
termo.
E o meio termo nesta questão - desde que é manifestada a impossibilidade de aceitar o
projeto primitivo - não é nem meio mês de vencimentos. O meio termo é o que está
consubstanciado na segunda emenda cujo primeiro signatário é o nobre colega Guilherme
Mariante e na emenda que tive honra de assinar em primeiro lugar e que é da autoria da Bancada
Comunista.
O nobre deputado Fernando Ferrari disse e eu me congratulo com esta declaração de S.
Excia., - que aliás não é nova para mim, porque já conhecia a sua opinião na Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas - que estaria pronto a atender à situação desvantajosa
do funcionalismo público estadual votando já provavelmente as gratificações adicionais. Ele já
deu seu voto favorável e deve esclarecer ao plenário que essas gratificações também serão
concedidas aos funcionários, creio mesmo que na sessão de hoje. Essas gratificações, como o
abono de Natal, visam conjurar a situação aflitiva do funcionalismo público do Estado.
Ora, Sr. Presidente, o que é de ressaltar no projeto e que já foi perfeitamente esclarecido
pelo digno colega, deputado Júlio Teixeira, é que a maioria dos servidores do Estado recebe
vencimentos inferiores a Cr$ 1.000,00, e o abono de Natal na base de meio mês de vencimentos,
seria como auxílio que, realmente, queremos dar a essa operosa classe, irrisório.
Eu não me assusto com um encargo de mais de Cr$ 3.000.000,00 ou Cr$ 4.000.000,00
para o Tesouro do Estado. Num orçamento como o do Rio Grande, a importância de três ou quatro
milhões não seria causa de nenhum irreparável desequilíbrio. O Estado, rico como é, com suas
possibilidades, muitas das quais se forem encaradas por esta Assembléia com o carinho que elas
merecem, poderão se tornar em fontes de alto rendimento, não deve absolutamente, se atemorizar
com um excesso de despesa, de três ou quatro milhões, quando esse excesso de despesa deve
atender, justamente, à classe que impulsiona o maquinismo do Estado, que ajuda a melhorar a
arrecadação de suas. receitas. Como muito bem fez ver meu colega de bancada, deputado Júlio
Teixeira, parte mesmo dessa despesa que o Estado faria, no mês de dezembro com o abono de
Natal, viria ter novamente aos seus cofres, porque é dinheiro que entra em circulação, aciona os
fundos de rendimento do Estado e, de qualquer maneira, ele não teria prejuízo total com essa
bonificação.
(...)
O SR. DYONELIO MACHADO - Muito agradeço a V. Exª Bem, Sr. Presidente, vou
terminar essas rápidas considerações apelando para o plenário, no sentido de aceitar uma das
emendas...
(...)
Sou signatário das duas emendas. E a razão de ter assinado as emendas, foi que qualquer
uma delas corrige o que me parece uma injustiça do substitutivo. Injustiça, porque o substitutivo
não é o meio termo entre que se deveria dar, se pudéssemos dispor de um Tesouro mais folgado e
aquilo que necessitam, realmente, os servidores.
Qualquer uma das emendas representaria o meio, o justo meio termo para o qual peço o
apoio do plenário.
(...)
O SR. DYONELIO MACHADO - Vou esclarecer. Ao meu ver, considero o substitutivo
injusto, mas não dolosamente injusto, não intencionalmente injusto e o nobre deputado Lino
Braun não poderá ter a pretensão de supor que a douta Comissão de Orçamento e Tomada de
Contas tenha o privilégio de distribuir a justiça.
Embora os altos propósitos da Comissão de Orçamentos, penso que não atendeu com
justiça à realidade da situação, porém, de cometer a injustiça. O nobre colega Lino Braun, pela sua
expressão fisionômica, parece que ficou agravado.
(...)

O SR. DYONELIO MACHADO - Tornei a repeti-lo, por um repto do seu companheiro
de Bancada, mas, faço justiça a V Exª...
(...)
O SR. DYONELIO MACHADO - Faço justiça em acreditar que foi uma decisão injusta,
mas, sem intenção de cometer a injustiça. Estranho a insistência do colega Lino Braun, que quer
fazer disso questão de agravo pessoal. Nesta Bancada sou agressivo quando é necessário, mas
minha agressividade não se dirige absolutamente a pessoas e não há nenhum deputado nesta Casa
que possa em sã consciência dizer que me vali desta tribuna para mover um ataque de ordem
pessoal. Fiz uma observação e ainda com ressalva sem absolutamente incorrer em ataque ou
grosseria. Penso que foi uma decisão injusta porque, a meu ver, não é a solução justa. E não sendo
justa, é uma solução injusta. Ora, admitir que não cabe discordância nesta matéria ou em qualquer
outra matéria é então virmos à velha concepção do "magister dixif , e o "magister", neste caso,
seria o deputado Lino Braun. Se ele diz, temos que atender.
(...)
O SR. DYONELIO MACHADO - Perdão, mas estou daqui vendo as modificações
fisionômicas de V. Exª faz disso uma questão pessoal, toma como ataque ou até grosseria, do que
eu me penitenciaria, pois, se repeti, foi por ter sido, reptado pelo seu nobre companheiro de
Bancada.
(...)
O SR. DYONELIO MACHADO - Faço estas observações para mostrar que eu conheço,
bem os fundamentos do substitutivo e a má situação do Tesouro. Mas comecei dizendo que
reconhecia essa má situação e não, me espantava, entretanto com essa despesa de mais 3 ou 4
milhões de cruzeiros, num orçamento deste vulto. Acho, que para sermos justos, deveremos adotar
um meio termo, e penso, que qualquer das duas emendas atende a esse meio termo. O ideal seria
aprovar o projeto primitivo de autoria do nobre deputado Leonel Brizola. Mas isso nós não
podemos, e sou o primeiro a reconhecer que não é possível, dar um mês de vencimentos de abono
ao funcionalismo. Mas meio mês é irrisório. Não o será para os que ganham acima de Cr$
1.000,00, mas a maioria, e isso, é notório, ganha menos de Cr$ 1.000,00. Se fosse para comprar
uma cesta de Natal, na concepção lírica do meu nobre colega Fernando Ferrari, estaria de acordo
em que déssemos este meio mês, mas é para atender a necessidades prementes. Exijamos, então,
mais um sacrifício do Estado e atendamos, realmente, a essa situação difícil.
O nobre deputado Flores Soares aludiu à compra de remédios. Sou médico, e não médico
que faça clínica de bairro ou arrabalde; a minha clínica é especializada, e muitas vezes não só a
minha consulta é gratuita como o dinheiro para comprar remédio sai do meu bolso. Esta, aliás, é
uma experiência que temos todos nós, médicos.
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Há muito funcionário que espera o abono de Natal
para compor um dente. E o seu dente que está esperando pelo abono. Duvido que a maioria dos
nossos funcionários possa estar com esta intenção, de comprar uma cesta de Natal. Este não é um
momento para isso. Este dia, todavia, chegará e será o dia de maior felicidade para todos nós.
Eram estas as palavras que desejava dizer sobre o assunto.
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente. A posição da bancada comunista,
perante o projeto em discussão, já foi definida pelo nobre colega deputado Júlio Teixeira. Já hoje,
na reunião dos líderes, tivemos oportunidade de frisar que não julgávamos um dever legislativo
encerrar um orçamento com perfeito equilíbrio. Temos razões poderosas para acreditar que um
déficit, que se faz pela maior votação das verbas destinadas à Secretaria de Agricultura, será
perfeitamente conjurado, em virtude do funcionamento dos serviços aparelhados financeiramente
com as verbas que vão pesar sobre o orçamento, acreditando mais que a solução do caso da
produção do arroz do nosso Estado possa aliviar, grandemente, o orçamento para 48. O nosso voto
é pois no sentido de que se conservem as verbas destinadas à Secretaria da Agricultura, em

segunda discussão do projeto de orçamento, e que se conceda a gratificação adicional de 15%,
conjuntamente com a de 25%, aos funcionários do Estado.
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Mas, Sr. Presidente, quero fazer uma acusação ao
governador do Estado. Não se compreende a atitude do governador do Estado, responsável não só
pelas finanças públicas como também pelo fomento da economia do Estado.
Não se compreende que não examinasse, detidamente, o orçamento da Secretaria
impulsionadora, por excelência, da economia rio-grandense.
E agora são os ilustres representantes do Partido do Governo, nesta Casa, que vêm
levantar a acusação de que esta Assembléia está descurando desse fomento, porque reduz as
verbas que ela mesmo votou na Secretaria da Agricultura.
Ora, Sr. Presidente, isso prova a incapacidade governamental do Executivo Riograndense. O Executivo teve bastante tempo para examinar esse problema, para trocar idéias com
os seus auxiliares técnicos imediatos e, entretanto, nos mandou a esta Assembléia, um projeto, que
não atendia à primeira necessidade do Estado, neste momento, de impulsionar a agricultura. E uma
confissão de incapacidade e, vou mais longe, de inépcia governamental.
Já nesta Casa, há várias semanas, tive oportunidade de chamar a atenção dos nobres
deputados para a diminuição da nossa produção no que respeita aos gêneros alimentícios. A nossa
produção, pode-se dizer, de determinados gêneros, evaporou-se, desapareceu.
O Governo não examinou convenientemente esta matéria, e nos mandou uma proposta
orçamentária que, a ser aceita, nos termos em que o Governo a fez, não traria o menor impulso aos
serviços especializados do grande departamento da administração, neste momento, que é o que
entende com a agricultura. Isto, Sr. Presidente, por mais dura que seja a expressão, revela
incapacidade e inépcia governamental. O que se vê, neste momento é que o Governo, descurando
desses grandes problemas do Estado, tem toda sua atenção voltada para os problemas puramente
políticos, puramente partidários. Ao mesmo tempo em que esquece esses grandes deveres não se
esquece de proibir comícios em praça pública, não se esquece de impedir a livre manifestação
eleitoral do Estado, usando de todos os recursos, fartamente trazidos à consideração desta Casa, de
modo a que as eleições não se processassem no ambiente de ordem que exige o Rio Grande. Outra
confissão de incapacidade foi quando o Governo do Estado remeteu um projeto de lei, atribuindo a
gratificação adicional aos funcionários, e, dias depois, vem-se penitenciar dessa iniciativa e, pela
palavra autorizada do ilustre líder da Bancada do P. S. D., vem dizer que o Governo não teve
nenhuma responsabilidade nesta questão, que baixou à condição de moço de recados que recebe
uma sugestão de uma Comissão subalterna e a encaminha, simplesmente.
São estes fatos. Sr. Presidente, que, na altura dos debates embora já trazidos à apreciação
desta Casa, eu queria relembrar, para mostrar mais uma vez que S. Excia., o Sr. Governador do
Estado, está se desligando dos grandes interesses do povo rio-grandense. Acredito firmemente que
o projeto de lei, concedendo a gratificação de 15% aos funcionários, tinha fins estritamente
eleitorais e me baseio num fato que não deve ser esquecido por esta Casa, de que S. Excia., no dia
6 deste mês, tinha motivos para opor a esta Assembléia, para aduzir a esta Assembléia, motivos
talvez ponderáveis, contra este projeto, e que só não o fez porque queria que este projeto desse
todo o rendimento eleitoral que tinha em vista, e reteve, assim, sem nenhum motivo justificado,
este expediente, desde o dia 6 até o dia 24 de novembro. Até agora a ilustre bancada do P. S. D.
não deu, absolutamente, a esta Casa uma explicação clara desta demora enquanto que os
expedientes despachados na Secretaria da Agricultura, na mesma data de 6 de novembro, mas que
não tinham nenhum alcance eleitoral, chegaram a esta Assembléia 5 dias depois.
Estes fatos devem ser perfeitamente esclarecidos. E preciso que os representantes do
povo e que o povo que tem os olhos sobre nós, veja quais são os processos de governo
inaugurados pelo Sr. Walter Jobim. Não, procede, portanto, nenhuma acusação contra esta
Assembléia. Minha, bancada vai votar pela manutenção das verbas da Secretaria da Agricultura,
porque acredita que este déficit será, dentro de pouco tempo, coberto com os rendimentos que
estas verbas vão propiciar à economia do Estado e, por conseguinte, ao orçamento do Estado. Mas

se devesse, por amor ao equilíbrio do orçamento, votar pela redução das verbas da Secretaria da
Agricultura, o faria sem nenhum constrangimento, porque estas verbas foram estudadas nesta
Casa. Quem mostrou maior interesse pelo fomento da economia do Rio Grande foi este Plenário,
com a iniciativa que tomou. Não foi o Sr. governador. Ele dotou essa Secretaria de verbas
irrisórias. O ilustre Sr. Marcial Terra fez ver que, com a dotação de Cr$ 1.500.000,00 para a
compra de maquinaria agrícola, talvez só pudéssemos comprar um ou dois tratores e não é com
maquinaria desta ordem que viríamos trazer um maior impulso à economia do Estado.

Sessão de 26 de novembro de 1947

O SR. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente, Srs. deputados. Ficou provado pelas
orações dos nobres deputados Júlio Teixeira e Mem de Sá que há uma situação de fato, que
necessita ser regulamentada. Há existência de operários classificados como pessoal de obras,
ligadas aos serviços do Estado por tempo realmente longo. Nós temos conhecimento, Sr.
Presidente Srs. deputados, de que muitos desses operários, pelos anos de serviços prestados ao
Estado, agora se beneficiariam com a gratificação de 15% sobre os seus vencimentos. Alega-se
contra a aprovação da emenda apenas razões de ordem formal. Não se nega o direito que tem esta
Assembléia de exercer pressão sobre as repartições onde este abuso se verifique. São, se não me
engano, expressões textuais do discurso do nobre deputado, o ilustre líder da bancada Libertadora,
não se nega a esta Assembléia o direito humano de exercer pressão para que esta anomalia seja
corrigida e possam as vítimas dessa irregularidade gozar de todas as vantagens que a lei lhes
assegura.
Eu pergunto a esta ilustre Plenária se a aceitação desta emenda não constituiria uma
pressão eficiente sobre essas repartições no sentido de se corrigir esta irregularidade. Eu não sei,
Sr. Presidente, se passada esta oportunidade de exercer esta pressão humana, se nós teremos
ocasião mais propícia para intervir na questão que exorbita, até certo ponto, das nossas atribuições
e nós poderemos aqui fazer reclamações; enviar moções nesse sentido, mas aprovando esta
emenda nós estaremos forçando de maneira legal a que se corrijam esses velhos vícios, esses
abusos. Alegou-se que a aprovação dessa emenda viria talvez contra a boa técnica da feitura das
leis.
E uma questão que eu tomo a liberdade de classificar como uma questão meramente
acadêmica. Nós reconhecemos a existência dessa situação. Nós estamos empenhados em corrigir
essa situação. Não vejo porque um amor a formalidades nos impeça, neste momento, de levar ao
Governador do Estado a maior contribuição que a Assembléia poderia fazer no sentido de
regularizar a situação desses trabalhadores do Estado.
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Sr, Presidente. Srs. deputados, Serei breve. Quero
apenas declarar, solenemente, ao plenário, que a bancada do Partido Comunista do Brasil vota
contra a emenda e pensa, como muito bem acentuou o digno líder da bancada trabalhista, que a
doutrina já está firmada, quando a Constituição Federal não distinguia serviço prestado ao
município, aos Estados ou à União para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, firmava mais
do que um preceito relativo a estas vantagens, firmava na realidade uma doutrina: a
indivisibilidade do serviço público no Brasil.
Não creio que se possa opor a estas razões doutrinárias uma argumentação capaz de
demover a minha bancada do firme propósito em que se acha, de votar pelo tempo integral para os
efeitos de gratificações adicionais.
Vai ser nesse sentido o voto da bancada comunista.

Sessão de 27 de novembro de 1947

O SR. DYONÉLIO MACHADO - Sr. Presidente. Já tive oportunidade de expender as
razões que nos levaram, a nós da Bancada Comunista, a assinar a emenda que agora se renova em
terceira discussão.
Sr. Presidente. A razão mais ponderável levantada nesta Casa contra a aceitação, da
emenda, foi a que dizia respeito aos recursos do Tesouro do Estado, pela aceitação da emenda,
porque teria a gravação de Cr$ 3.000.000,00 a Cr$ 4.000.000,00 nos encargos com que o Tesouro
do Estado deve fazer face à concessão do abono de Natal aos funcionários públicos do Estado.
Fiz ver, Sr. Presidente, que esta elevação da Despesa orçada ou, melhor dito, estimada em
Cr$ 3.000.000,00 a Cr$ 4.000.000.00 dada a boa execução orçamentária para este ano de 1947,
não constituía um óbice, à aceitação de uma emenda que visa, na realidade proporcionar aos
funcionários menos favorecidos um auxílio que perca o seu caráter de mero presente de festas,
para, na realidade, constituir uma ajuda a uma classe que tanto está necessitada dele.
Pelo projeto ora em discussão, já reduzida a proposta inicial de abono, de um mês de
salário para nem um mês, nós chegamos à constatação de que a grande massa dos servidores do
Estado receberá um auxílio que nada representa ou que muito pouco representa, neste momento
aflitivo em que se debatem as classes trabalhadoras do nosso Estado.
Criando o limite mínimo de Cr$ 500,00 estaríamos, Sr. Presidente, justamente num termo
médio entre a proposta inicial de um mês de vencimentos, e o substitutivo apresentado pela douta
Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Como já tive oportunidade de declarar, se
a classe dos servidores públicos do Estado gozasse de outras larguezas, se o custo da vida não
pesasse poderosamente sobre os seus magros salários, qualquer liberalidade por parte dos seus
empregadores, neste caso, o Governo do Estado, seria recebida como um presente que atenderia a
parte moral da questão.
Mas, Sr. Presidente e Srs. deputados, o funcionalismo público, a cuja classe tenho a honra
de pertencer, pôs, com grande antecedência, os seus olhos sobre esta bonificação de Natal, sobre
ela colocou suas esperanças. Cada um conta com a bonificação, para ajustar o orçamento
doméstico que, a cada mês, deixa um déficit para os servidores do Estado.
Com a emenda, estou convencido, e a minha bancada igualmente, que nós ainda
ficaremos aquém do que, realmente, devíamos conceder aos funcionários.
Mas, por outro lado, pesada a dificuldade que atinge também o erário público,
acreditamos que a massa dos servidores do Estado bem compreenderá a redução que esta
Assembléia faz à proposta inicial, de abono de 1 mês de vencimentos. Entretanto, ficando no
limite fixado pela emenda, estamos convencidos de que, na realidade, vamos dar um auxílio
merecido a esta massa de servidores, sem que isto represente uma sangria exagerada aos cofres
públicos. Já acentuamos que esta bonificação não vai ser entesourada, ela vai entrar imediatamente
na circulação, vai, na realidade, reverter à coletividade. Dessa maneira, o próprio Estado, em
última análise, será, até certo ponto, beneficiado. Parte deste abono reverterá, por via indireta, aos
cofres donde saiu.
Sr. Presidente, meus dignos pares. Trata-se, aqui, de um dever que cumpre ao Estado, de
satisfazer as suas obrigações perante os seus empregados.
Se outra fosse a situação das massas trabalhadoras no Estado, poderia prevalecer o
fundamento de que, só em face de um orçamento que dispusesse de um superávit, se pudesse

abonar essa gratificação eventual. Mas, aqui, Sr. Presidente, trata-se de ir ao encontro de uma
dificuldade que nós temos o dever, a obrigação de solver na medida do possível. Trata-se, Sr.
Presidente, de uma injustiça social a corrigir. Não devemos encarar esta questão com uma
mentalidade puramente contabilística. Não devemos apenas alinhar números. Devemos também
ver o alcance social que esta bonificação representa, neste momento, e dar nosso voto nesse
sentido. Nestas condições, Sr. Presidente, Srs. deputados, eu encareço, mais uma vez, a
necessidade deste plenário, modificando nesta parte o projeto de lei ora em debate, aceitar a
emenda, como um ato de justiça, perante os mais humildes servidores públicos.

Sessão de 02 de dezembro de 1947

O SR. DYONELIO MACHADO - Sr. Presidente e Srs. deputados. Peço licença para
rememorar a época em que se deram os fatos a que se refere a ordem do dia e a cuja transcrição
nos Anais é pedido no requerimento.
Peço a licença e a tolerância da Casa para ouvir algumas informações de caráter pessoal.
Sr. Presidente. A 25 de novembro de 1935, eu já estava preso.
A história se vale, às vezes, das figuras mais obscuras e mais humildes para caracterizar
mais uma época. A minha prisão já era um dado eloqüente da época que atravessávamos. Eu não
tinha cometido nenhum crime. A bem de me arrastarem ao cárcere, me processarem e me
condenarem, porque até a isso chegou, foi preciso não só inventar leis, foi preciso inventar crimes.
Este fato que não devia ter nenhuma importância pela nenhuma importância da pessoa
nele envolvida, esse fato é altamente significativo: era a morte da liberdade e da democracia no.
Brasil que se pretendia naquela época. Hoje ninguém mais duvida disso. Na ocasião, poucos
tiveram esta pré-ciência de saber com antecipação quais os dias tenebrosos que ainda se iam abrir
para o Brasil e entre esses poucos estavam os nós, os comunistas. Nós não tínhamos nenhuma
duvida de que o Brasil marchava para o fascismo. Hoje, quem é que tem duvida disso?
Em 35, no decorrer do ano de 35, a nós, comunistas não pairava a menor dúvida de que o
Brasil iria para o fascismo, o fascismo estava em ascensão em todo o mundo e necessariamente ia
se valer da condição própria de país como o nosso, sem opinião pública mobilizada, sem base para
uma democracia de bandeira, ia se valer destes postos para se espraiar como era o grande sonho,
totalitário do fascismo.
A 27 de novembro de 1935, eu estava, portanto, preso e estava preso e condenado, sem
ter cometido nenhum crime.
Uma lei monstro, uma lei de exceção, com a qual se pretendia afogar os anseios de
democracia e de liberdade no Brasil tinha sido mobilizada contra a obscura figura de um médico,
para puni-lo da maneira como eu fui punido.
Sr. Presidente. Surgiram os acontecimentos do dia 23 de novembro último no norte do
país e subseqüentemente, com intervalo de poucos dias, a capital da República foi teatro também
de acontecimentos semelhantes. Eu nada pude fazer para a eclosão desses sucessos. Eu estava
manietado, eu estava incomunicável. Sobre a minha participação nestes acontecimentos, não devia
pairar a menor duvida para o Poder Público.
O Sr. BRITO VELHO - Mesmo porque, naquela época, não era comunista.
O SR. DYONELIO MACHADO - Era; eu entrei para o Partido Comunista em outubro de
1934. Mas, Sr. Presidente, não devia pairar a menor dúvida. Entretanto, eu fui inquirido na prisão
sobre esses acontecimentos. Declarei à polícia - o que deve constar dos artigos policiais do nosso
Estado - declarei que me solidarizava com o movimento armado de 27 de novembro de 1935
solidarizava-me, senhores deputados, porque os acontecimentos que tiveram início em 23 de
novembro de 1935 em Natal, e foram até 27 de novembro daquele ano, representavam a luta da
consciência democrática do Brasil contra a fascistização crescente em nossa terra. Nem todos os
democratas que mais tarde se insurgiram contra o fascismo dentro ou fora de nossas fronteiras,
nem todos os democratas tiveram a faculdade de prever que aquele ano estava sendo um ano
decisivo para a vida das liberdades democráticas, em nossa terra. Embora sem querer ter o

monopólio da verdade política, nós os comunistas em razão da análise a que submetíamos os fatos
em base nacional e internacional, nós chegamos fatalmente à conclusão de que, de concessão em
concessão democratas brasileiros iam concordando para a fascistização do Brasil.
Era a primeira a decretação da lei marcial. Foi mais tarde, a licença para se processarem
os membros do Parlamento Nacional. Foi mais tarde, o fechamento do próprio Parlamento, e
finalmente o estabelecimento de um Estado Novo, tipicamente parafascista. De modo, Sr.
Presidente, que, sem pretender traçar a história dos acontecimentos de 27 de novembro de 1935,
devo dizer a V. Exª e aos meus dignos pares que aquele movimento armado está longe de querer
atentar contra a integridade do Brasil, ou querer se insurgir contra a organização política e social
de nossa terra.
O que na realidade aqueles acontecimentos exprimem era um repudio a um processo que
vinha em marcha não só no Brasil como em quase todo o mundo. O dever de todos os patriotas
que haviam chegado a esta constatação era lutar de todas as maneiras e uma delas era lutar com as
armas na mão.
O Sr. BRITO VELHO - Tentando realizar no Brasil o regime comunista, transformandoo conseqüentemente em um país muito semelhante à Rússia. A isso V. Exª , não poderá opor
objeções.
O SR. DYONELIO MACHADO - É facílimo opor um argumento decisivo ao reparo de
V. Excia. O movimento de novembro de 35 não era um movimento comunista. Estavam à testa
desse acontecimento, comunistas e não comunistas.
O Sr. BRITO VELHO - O movimento era comunista. É incontestável. É querer negar
toda a realidade.
O SR. DYONELIO MACHADO - Não é incontestável. Peço licença ao nobre colega. Eu
estava entrosado nestes acontecimentos.
O Sr. BRITO VELHO - V. Excia. estava preso.
O SR. DYONELIO MACHADO - Mas ideologicamente solidário com esse movimento.
Tive a coragem de declarar, mesmo preso, à polícia, não medindo as conseqüências que isso
poderia trazer para mim, sem saber se isso iria ou não agravar a minha situação, porque fui
condenado a 10 meses de prisão. Tive um surcis e, entretanto, fiquei na cadeia pelo espaço de dois
anos e devo atribuir a essa minha atitude de solidariedade o fato desse ter prolongado por tanto
tempo a minha prisão. Nestas condições, estou habilitado a responder ao aparte do nobre deputado
Brito Velho. Só cabe uma dúvida. Se o digno deputado toma como verdadeiras e sinceras as
declarações que vou fazer.
O Sr. BRITO VELHO - Temos que fazer uma distinção fundamental. O que V. Exª vai
dizer pode ser sincero, mas pode não ser verdadeiro . V Exª pode ser sincero, convicto do que diz,
mas estar dizendo uma inverdade e, depois, a palavra de V. Exª será contra o consenso unânime
nacional, o que seria estranho porque isso é sabido de todos.
O SR. DYONELIO MACHADO - Consenso nacional? É um engano, pois o que a
opinião pública sabe desses sucessos vinha por intermédio das informações capciosas da polícia.
O Sr. BRITO VELHO - Mas, naquela época, estávamos em plena democracia. Isto foi
antes de 37.
O SR. DYONELIO MACHADO - Em 35, a polícia torceu toda a verdade, inclusive essa
verdade de que o movimento de 35 foi desencadeado pela Aliança Nacional Libertadora. A
Aliança Nacional Libertadora contava no seu seio um pequeno número de comunistas.
O SR. LUIZ COMPAGUONI - Parece que o Sr. Luiz Carlos Prestes assumiu a
paternidade do movimento de 35.
O SR. DYONELIO MACHADO - Na qualidade, e esse é o melhor argumento que
encaminho ao ilustre deputado Carlos de Brito Velho, ele assumiu a presidência no caráter de
Presidente Honorário da Aliança Nacional Libertadora.
O SR. BRITO VELHO - Ele era conhecido, comunista.
O SR. DYONELIO MACHADO - Perdão. Estou fazendo uma declaração histórica. O Sr.
Luiz Carlos Prestes não participava da direção do Partido Comunista.

O SR. BRITO VELHO - Mas, era comunista.
O SR. DYONELIO MACHADO - Como eu era. Mas havia dirigentes da Aliança que não
eram comunistas e posso citar o Sr. Caio Prado Júnior que só passou a ser comunista em 46. Em
35 esteve preso nesta capital, porque era o presidente da Aliança no Estado de São Paulo.
O movimento, Sr. Presidente, era um movimento aliancista e a aliança era uma parte
dessa democracia em que o partido comunista entrava com uma fração pequena isso porque o
Partido era pequeno.
O SR. BRITO VELHO - Entrava com a direção.
O SR. DYONELIO MACHADO - Posso dizer a V. Exª que a Direção da Aliança se
constituía democraticamente e a maior prova é que no grande estado de São Paulo, o dirigente
máximo da Aliança, o eminente sociólogo Caio Prado Júnior, não era comunista. Veio a ser
comunista em 1946.
Mas, Sr Presidente, não pretendo fazer a interpretação histórica dos sucessos a que
estamos nos referindo, mas o que, na realidade, é que o Brasil marchava, como marcha, para o
fascismo, pois a fascistização do Brasil foi considerada por muitos patriotas como um dever
sagrado e entre os meios estava o direito de pegar em armas e não foi pela primeira vez e nem será
pela última em que os democratas, no Brasil, pegam em armas na defesa de seus princípios.
O SR. BRITO VELHO - Para realizar a democracia e não para aniquilar mais
rapidamente a democracia.
O SR. LINO BRAUN - Os documentos históricos do país não confirmam as afirmações
de V. Excia.
O SR. DYONELIO MACHADO - Eu espero estes documentos.
O SR. LINO BRAUN - É a própria história do Brasil.
O SR. DYONELIO MACHADO - Documentos falsificados.
O SR. BRITO VELHO - V. Exª não me interprete mal. Eu não trarei documentos
falsificados. V. Excia. está enganado, porque nunca lancei mão da fraude.
O SR. DIONÉLIO MACHADO - Devo dizer a V. Exª e a todos meus nobre pares que
nunca houve tamanha orgia de falsificação de documentos. Uma dessas falsificações se realizava
poucos meses depois do 7ª Congresso da Internacional Comunista. Houve uma intervenção
relativamente à atuação dos países semi-coloniais, de parte do representante da China. Pois bem.
A polícia falsificou este documento, dando como iniciativa do 7° Congresso Internacional
Comunista a fundação da Aliança Libertadora. E nessa falsificação havia declarações como aquela
que há pouco repetiu o nobre deputado Luiz Compagnoni de que a Aliança haveria de transformar
o Brasil numa das tantas Repúblicas que constituiriam o colar das repúblicas socialistas soviéticas.
Esta é uma das tantas declarações maliciosamente criadas pela polícia. Não cabe todavia,
a nós, caracterizar esta fraude, esta falsidade, porque este documento original recebeu ampla
divulgação na Europa e uma revista política que se publicava em Paris, "La Correspondence
International", trouxe na íntegra a intervenção do representante chinês no I Congresso da
Internacional Comunista. Pôde-se, então, cotejar o verdadeiro documento, com o documento
falsificado pela polícia.
A polícia falsificou as suas próprias declarações. O primeiro relatório apresentava a morte
do tenente Peçanha como tendo ocorrido de certa maneira. No primeiro relatório, o tenente
Peçanha foi dado como tendo sido assassinado quando dormia. Decorreu poucos meses e a polícia
deu nova versão a esses fatos. O tenente Peçanha não havia sido assassinado quando dormia, mas
depois de preso.
A verdade é outra, Sr. Presidente. Ele foi aprisionado, foi levado para dentro de um
automóvel, mantido uma sentinela à vista. O Ten. Peçanha era um homem valoroso, descobriu que
no automóvel havia granadas de mão, apossou-se de uma delas e ao apossar-se de uma granada,
foi fuzilado pela sentinela que o guardava. Essa é que é a verdade.
No entanto, os documentos oficiais deram duas versões. Eles mesmos falsificavam e
adulteravam os fatos...

O SR. BRITO VELHO - Não discuto pequenos fatos ou a execução de tal ou qual pessoa.
O que afirmei e que parece que não há duvida nenhuma, é que o movimento foi fundamentalmente
comunista e que se pretendia instaurar no Brasil um regime comunista. Isso o que afirmei. Não me
referi à morte do Ten. Peçanha e penso que V. Exª há de concordar.
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Acredito que os Srs. deputados, na boa fé, estão
fundando as suas declarações numa documentação falsificada, numa documentação em que a
polícia divulgava como queria e nos termos em que desejava para mais facilmente chegar aos seus
objetivos, que era a instauração da ditadura fascista A polícia tomou aquele fato como a pedra de
toque para toda a sua campanha antidemocrática e ainda hoje vemos como criaram raízes essas
falsidades da policia, porque muita gente bem intencionada ainda acredita piamente naquilo que a
polícia, declarava capciosamente, com o interesse que depois ficou claro a todos os brasileiros, de
afogar a liberdade dentro do país.
Ora Sr. Presidente e Srs. deputados, é cedo ainda para se fazer a história desses
acontecimentos.
Mas, há 12 anos, como agora, não tenho dúvida em me solidarizar com aqueles patriotas
que não tendo outra forma de vida ante a onda avassaladora do fascismo em nossa terra
empunharam bravamente as suas armas e dentro das quatro paredes do 3° R. I. da Praia Vermelha,
sofreram todas as violências, da reação, essa reação que acusava os insurretos de assassinarem
friamente os seus colegas de farda. Essa reação, num requinte de maldade e de perversidade, veio
por fim ao 3° R. I. lançando sobre aquelas quatro paredes granadas incendiárias, aos nossos
compatriotas que lá lutaram dignamente, com arma na mão, por um ideal político e sofreram no
final da luta, na última fase da luta, esta suprema sevícia, pois só se destina a inimigos estrangeiros
granadas incendiárias. Isto a polícia calou, mas nós conhecemos todos esses particulares.
O SR. BROCHADO DA ROCHA - Também só se destinam a inimigos estrangeiros as
balas das armas do exército brasileiro, e naquela ocasião, estavam dirigidas aos soldados
brasileiros.
O SR. DYONÉLIO MACHADO - As balas do Exército Brasileiro têm servido em mais
de uma ocasião à democracia no Brasil. E desta cidade mesmo já surgiu um movimento que se
transformou na insurreição nacional e que foi decisivo para a sua vitória, a arma que o Exército
brasileiro empunhava. Refiro-me ao movimento de 3 de outubro de 1930.
O SR. BROCHADO DA ROCHA - O Exército Brasileiro se honra de ter estado sempre
com a nação e seus homens sempre servem à nação. A 3 de outubro de 1930, indiscutivelmente o
Exército brasileiro acompanhou a opinião pública brasileira.
O SR. DYONÉLIO MACHADO - E outras ocasiões virão em que o Exército mais
democrático da América do Sul, como já se referiu ainda há pouco o meu nobre colega Julio
Teixeira.
O SR. BROCHADO DA ROCHA - Evidentemente.
O SR. DYONÉLIO MACHADO - ... há de dar provas de sua perfeita comunhão com o
povo.
O SR. LINO BRAUN - Mas jamais estará ao lado do comunismo.
O SR. BROCHADO DA ROCHA - Muito bem.
O SR. DYONÉLIO MACHADO - E em 27 de novembro de 35 aquele pugilo de homens
que lutava dentro das quatro paredes fumegantes do 3° R. I., estavam representando o Exército
Brasileiro.
(...)
O SR. LINO BRAUN - Não apoiado. Eles eram traidores. A censura que a bancada do
Partido Comunista pretende fazer à Ordem do Dia do ilustre General Gustavo Cordeiro de Farias
parece nesta hora uma antecipação àquela censura férrea que o Governo da Rússia exerce sobre a
opinião pública de seu País.
O SR. DYONÉLIO MACHADO - A bancada comunista, com respeito a Ordem do Dia
do Sr. General Gustavo Cordeiro de Farias, o que quer é alertar esta Casa contra as injúrias que
lhes são assacadas nas pessoas de alguns de seus representantes, injurias que VV. Exas. ainda não

se atreveram a lançar contra nós porque creio, que VV Exas. não têm, até este momento, motivo.
Entretanto, no documento que nós vamos inserir nos anais se apresentam representantes com
assento nesta Casa com o qualificativo de maus brasileiros. Querendo alertar os nossos confrades
contra os termos injuriosos dessa Ordem do Dia, o que está fazendo a bancada comunista, neste
momento, é resguardar o decoro desta Casa.
(...)
O SR. DYONELIO MACHADO - Vou terminar minhas considerações pedindo que a
plenária rejeite a inserção em ata desse documento, onde se contém uma injúria a esta Assembléia,
nas pessoas de alguns de seus representantes.
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Eu não tenho lembrança de que o Partido Comunista,
antes de ter o seu registro cassado, tivesse feito propaganda em língua estrangeira.
O SR. MEM DE SÁ - Porque não há colônia russa no Rio Grande.
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Perdão, eu ainda estou com o aparte e, agora, devo
dizer aos nobres colegas do Sr. deputado Metzler que já defini a minha posição e a da minha
bancada a esse respeito, numa reunião de líderes, quando se tratava de matéria constitucional.
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Votei a favor do ensino técnico...
(...)
O SR. DYONÉLIO MACHADO - ... e em todos os graus, ministrado em língua
brasileira. Votei atendendo a questões das atuais emergências.
Não considero, entretanto, um elemento fundamental para a nacionalização de um povo a
uniformidade da língua.
O SR. LUIZ COMPAGNONI - Nos Estados Unidos é assim.
O SR. DYONÉLIO MACHADO - Eu não sou xenófobo e lembrei os exemplos que estão
aí, ao alcance de todos. A Suíça tem três línguas oficiais e é uma unidade desde a antiga Helvétia.
A União Soviética, com 16 nacionalidades, cada uma tendo a sua língua própria, realizou uma
grande unidade que a guerra pôs em evidência.
O SR. WOLFRAM METZLER - O Canadá tem duas línguas.
O SR. DYONÉLIO. MACHADO - Se V. Excia. permite alongar um pouco mais a meu
aparte, lembrava também o caso da América Espanhola.
Uma mesma língua, desde o México até a Patagônia, não impediu que a América
Espanhola se sub-dividisse em vários Estados, até inimigos uns dos outros.
De modo que, embora o meu Partido, quando ainda tinha liberdade de fazer sua
propaganda, creio eu nunca usasse de outra língua que não fosse a nacional, não acredita,
absolutamente, que tal prática seja um falar de desnacionalização. É possível falar em outras
línguas dos antepassados, e ter-se sentimentos profundamente brasileiros, e as populações
coloniais alemãs e italianas já provaram isso, em várias fases da nossa história. Elementos
descendentes de alemães, descendentes de italianos, não falando português, identificaram-se com
os problemas da terra e iam até o sacrifício da vida, em defesa desses princípios.
Creia que esta é uma questão secundária. Não vamos, talvez, acreditar que estejamos
promovendo uma grande campanha de nacionalização só por impedir que a campanha política não
seja feita em língua nacional. Estaremos, quem sabe destruindo o que já foi feito. Creia que a
melhor maneira de nacionalizar é a divulgação das idéias de nacionalidade, mesma que seja na
língua dos estrangeiros residentes aqui.

Sessão de 05 de dezembro de 1947

O SR. DYONELIO MACHADO - O Sr. Presidente e Srs. deputados. Pela importância
que assume a instalação da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, dado que esta cidade é o maior
centro econômico, cultural e político de nosso Estado, eu me permito formular um veto de
regozijo da Assembléia Legislativa per esse acontecimento.
Se ontem foi um dia de júbilo para todos os democratas, não resta dúvida de que este
acontecimento poderia ter tido todo o alcance que os patriotas desejavam, não fosse e fato
inexplicável da cassação da autonomia de município de Porto Alegre. Já vimos, e tive mesmo,
nesta tribuna, oportunidade de comentar este fato, como a cassação da autonomia de município de
Porto Alegre influiu poderosamente para o grande coeficiente de abstenção do eleitorado, nas
eleições de 15 de novembro, no nosso município.
Todos aqueles que dão o máximo de seu esforço para a redemocratização do Brasil, para
a reestruturação definitiva dos quadros do poder público no nosso Estado, todos esses sofreram
profundo golpe quando, por uma decisão injusta, viram Porto Alegre privada do seu direito líquido
e certo de indicar, por meio de sufrágio de seu eleitorado, e Governador para a sua cidade. Mesmo
assim, Sr. Presidente, a Câmara de Vereadores eleita diretamente pelo povo está instalada. E um
grande passo dado no sentido da Democracia. Ninguém ignora, Sr. Presidente, a importância que
assume a vida política municipal numa democracia. Não foi em vão que se chamou o município de
"cellula mater" da nacionalidade. Aqui mesmo, nesta Casa, por ocasião dos debates
constitucionais, vimos erguerem-se várias vozes no sentido de defender os direitos e prerrogativas
municipais que, durante um longo período, sob a vigência da Carta parafascista de 10 de
novembro de 1937, tinha sido esquecida, tinha sido relegada. Prestigiar, portanto, Sr. Presidente, a
Câmara de Vereadores de Porto Alegre é fazer obra que exorbita dos quadros limitados da vida
municipal da nessa capital. É concorrer para que, realmente, toda a população se entrose na vida
política e participe indiretamente por meio dos seus representantes nos negócios de município.
A Câmara de Vereadores de Porto Alegre, estou certo, há de enfrentar, com espírito
patriótico, todos os problemas que estão desafiando soluções no nosso município e muitos dos
quais têm sido trazidos para o debate nesta Casa.
Sou dos que acreditam firmemente em que a democracia há de acabar triunfando,
decisivamente no nosso país. Estamos na iminência de maiores violências contra a democracia,
violências que pretendem culminar com a extinção ou cassação de mandatos de representantes do
povo legitimamente eleitos. Já temos protestado contra esses fatos. Temos tido a satisfação de ver
como a maioria desta Casa, ciosa das garantias e dos direitos que a Constituição assegura a todos
os brasileiros, já se tem manifestado num sentido altamente democrático e que há de influir,
poderosamente, para a solução desse momentoso problema.
Se não influir nesse momento porque a medida escapa da nossa alçada, é, de qualquer
maneira, mais um elemento a ajuntar a todas as vezes que, de norte a sul de Brasil, se insurgem
contra esta tropelia do direito das gentes. Ao mesmo tempo que pesa sobre legítimos
representantes do povo um decreto de extinção dos seus mandatos, vemos, com satisfação, que e
povo elege os seus vereadores, aqueles representantes que estão mais diretamente ligadas ao povo,
porque são indicados para resolver problemas estreitamente vinculados às populações da cidades e
dos municípios

Neste eclipse momentâneo da democracia, um acontecimento desta ordem é de molde a
encher de regozijo cívico a todos os cidadãos patriotas.
Nestas condições, Sr. Presidente, requero que esta Assembléia expresse seu voto de
regozijo pela instalação da Câmara Municipal de Porto Alegre e que se comunique esta resolução,
por oficio à Mesa daquela augusta Câmara.

Sessão de 19 de dezembro de 1947
(Sobre o funcionalismo público)

SR. DYONÉLIO MACHADO - Já tinha redigidas duas emendas, uma para a contagem
integral do tempo de serviço público prestado à União, aos Estados e aos Municípios, inclusive as
autarquias ou empresas particulares, cujo patrimônio, foi encampado pelo, Estado, para os efeitos
de gratificação adicional de 15 e 25%.
Já que o ilustre líder da bancada trabalhista apresentou emenda no mesmo sentido retiro a
minha emenda.
Mas, para o caso, Sr. Presidente, de o Plenário não dar aprovação a esta emenda que
julgamos a que mais atende aos interesses do funcionalismo, vou apresentar uma outra que manda
contar por metade o tempo de serviço público prestado aos outros órgãos, que não os do Estado.
O que achamos, Sr. Presidente, é que o cálculo da contagem do tempo constante do
anteprojeto de apenas um quinto, fica muito aquém do alcance social visado pela lei que
estabelece as gratificações adicionais.

