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Rodrigues Seabra. .•.•••
Pedro Dutra. ••..•.•• ; ••
Bias Fortes ••••.•.. '••••

,Duque de Mesquita.

Castelo Branco •.••••••
Hugo Carneiro .....••••

Álvaro Maia ...•••.••••
Valdemar Pedrosa ..••.
Leopoldo Peres .......•
Pereira da Silva ••.••..•
Cosme Ferreira ..•.••.•

Amazonas:

Acre:
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'.

,
. Israel Pinheiro - .
João HenrIque .
Cristiano Machado •••••
Wellington Bra.ndão •••
Joaquim Libâ-nio .•• o •••

: José Alkilnim o o ••• o o •••

Augusto Viegas o o o ••••

Gustavo Capanema •.••
Rodrigues Pereira •••••
C.elso Machado . o ••••••

OHnto Fonseca . o ••••••

Lahyr Tostes ..• ~ •.••.•
Mílton Pratas ., .• o •••••

Alfredo Sá •••..•••.••.•

SAo Paulo: GofredoTeles ••. '" •••••
Novéli Júnior •..• o •••••

AntOnio Fel1ciano .•.•.
César Costa ....•••••••
Martins Filho .••••••••
Costa Neto ....•.•.•..•
SHvio de· Campos •.••.•
J os!': Armando ••.••••••
}Jorácio Láfer .......••
Ataliba NogueIra •.•..•
João Abdala. .
Sampaio Vidal .•• , ••.•.
Alves Palm·a ••..••.•..•
Bon6rio Mo.nte-lro ••.•..
Machado Coelho o ••••••

Batista Pereirâ . ~ •• o •••

Golãa: Pedro Ludov.l<lo o •• o •• o

Dario Cardoso ...•..•••
Di6genes . Magalhães •••
Joã~·d'Abreu .•...•• o •••

Calado God6i •..•.• o •••

Galeno Para,nhos •.••..
Guilherme Xav:ier •••. o

H. Grono Ponce de Arruda.
Argemiro Fialho. • ••.• o

Mart.inia~o Ara'Qjo ••. o.
Paraná: Flávio Guima!'~es ..•.••

'Roberto GlasS'er •.••. o o

Fernando· Flores •••. ~ •.
Munhoz de, Melo' •.•••••
Lauro Lopes ••..• o •••••

João Aguiar o ••••••••••

Aramis Ata!de ..••.•.•.
Gomi Jtínior ••..••..••.

s. Catarina: Nereu Ramos •..•.••••.
Ivo d'Aquino •••••••..• ~
Aderbal Silva ••... , o •••

OtacHio Costa ..•.....•
Orlando Brasil ..••.....
Roberto GrosSembacker
Rogério Vieira. ...•.. o •

Bans Jordan ..••.•.••••

Glicêrio Alves •.•••••••
Nicolau Vergueiro •••••
Mêrcio Teixeira '. o •• ~'."
Pedro 'Vergara •• o o •• o ••

Her6filo Azambuja. ••••
. Bayard Lima o o o •••••••

UNUO DEMOCItATICA· NA.CIONAL

~~azõJUl.: Sever.iano Nu·nes •• o ••••

EpUogo Campos .~o •••• o

Maranhfio: Alarico Pacheco •••••••
Antenor Bogéia •.•• o ••

••••• 'P .

Oe~rá:

Piau!:
Matias Ol!mpio ••......
JoSé Cândido • o •• o •• o •••

Antônio Correia' • o o ••• o

Adelmar Rocha .•••• o ••

Coelho' Rodrigues ••••• o

PUnia Pomp'eu •••••...•
Fernandes Távora •.•••
Paulo Sarasate ••••••••
Gentil Barreira ••••..•
Beni Carvalho O" o o ••••

Egberto Rodr,igues •••••
Fer·nandes Teles •• o ••• o

José de Borba .•.. o • o ••

Leão Sampaio •••••• o o •

Alencar Araripe .•••...
Edgar d~ Arruda. ••••• '" .

R.. G•. Norte: Ferreira de 'Sousa .•••.• ~~
José Augusto ••.. o o ••••

Aluisio Alves •• o • o •••• o

Paralba: Adalberto Ribeiro •••••.
Vergn-iaud Vanderle,i o ••

Argemlro FIgueiredo o.
João ·Agripino, .••••"•.••
João Úl'sula,. o •••••• o • o

PUn,io Lemos •.••.•. o o •

Ernâni Sátiro o. o •••• o ••

Fernando N6b>:>ega. ..•••
Osmar AQ.uino· •.•••• o ••

Pernambuco: Lima Cavalca.nti ..•• o ••

Alde Sampal-o o.· ••••• o

João Cleo'fas o •• o o o ••••

- Gilberto Freire ., •• o •••

.A.lagoas: Freitas CavalcAnti o. o. o

Mário Gomes o •••••••••

Rui Palmeira ..•.•• o •••

sergipe: Válter Franco •••• o • o o •

Leandro ~aclel •••••.•.
Heribaldo V,ieira. ••••••

Balaia: Alo!sio de Carvalho •..•
Juraci Magalhães ••..•
Otávio Mangabeira • o •• o

Manuel Novais •••••• o •

Lu!s Viana· •......••.••
Clemente Maria,ni ••..•••
Dantas Jú'nior ••.•• ~ .••
RafaelCincurá ••••••••
Nestor DUarte •• o o ••• o •

Allomar Baleeiro ••••.•
João ~endes •••••••••••
Alber.ico Fraga. •• o •• o ••

E. Sa_to: Lu'!s Cláudio •.• o ., ••••

Rui Santos .•••••••• : ••

Get'Úlio Vargas ". o ••••

Ernesto Dorneles ....••
Gaston 'Englert ..•••.•.
Adroaldo Costa •.••..••
Brochado da. Rocha ..•.
ElOi Rocha ..••..••••••
Teodomiro Fonseca ••••
Damaso Rocha .•..•.•.
Daniel Faraco •• -. ••.••
Antero Leivas ~"'.'."
:Mc.nuel Duarte .•••••••
Sousa Costa .•...•••.• o

Bittencourt Azambuia

R. G. Sul:



D. Federal:

R. Janeiro

. M. GerDis:

São Paulo:

Goiás:

Hamilton Nogueira. •.••
E_lides Figueiredo ..•
Jea.ndir Pires o •••• o • o

Prado Kel1y ••••••• o o ••

Romão Jtínlor ...•..•.•
José LeomU ...•••• ; •••
Soares Filho •..... o •••

Monteiro de Castro • o • o

José Bonifácio .•...• o ••

Magalhães Pinto •. o • '"

Gabriel Passos .•......•
M!lton Campos ......•..
Lopes Cançado ••...•..
Licurgo Leite •....•••.•

MárIo Masagão ••.•... o

Paulo Nogueira. •. o o • o •

Romeu' Lourenl;ão ••• o o

PUnio Barreto .; •...•..
Toledo Piza. ....•.... ~ .
Áureliano Leite ....•. o •

iales Machado o

PARTIDO CO~IUNISTA. DO> BRASIL

permi'mbueo: Greg6rio Bezerra. _o o o o.

Agostinho 01lveirà •. 0_'

Alcedo Coutinho o o • o •••

Bahia: Carlos Marlghela o •• o ••

D. Federal: Carlos Prestes .• o o • o • o.

João Amazonas •... o •••

MaurIcio Grabols ....• o

Batista. Neto • o • o • o • o o o.

R. Janeiro: ClaudinQ Silva. ..• o o • o ••

Silo. Paulo: José Crispim •.•••.. o ••.

Osvaldo' Pacheco •-:••••
Jorge Amado .• o o •• o o ••

Caires de Brito -o ••• o • o o

R. G. Sul: AMlio Fernandes

PARTIDO REPUBLICANO

~

R. G. Sul: Flores da Cunha o •• o ••

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO

M. Grosso: 'Vespaslano Martins •. o

João Vilasboas ..•.. o ••

Dolar de Andrade • o o ••

Agrtcola de Barros ••••

Paraná: ' Erasto Gaertner o ••••••

S. Catarina: Tavares d'Amaral
Tomás Fontes .. o •• o o ••

pÂRTmo SOCIAL PROGRE'SSISTA.

Durval Cruz . o 00 o • ~ •• o o

Amando Fontes .
Jaci Figueiredo o ••• _ ••

Daniel Carva.lho ...•.•
Bernardes Filho o. o ••••

MárIo Brant . o o ••••••••

Felipe Balbl o •••••• o o ._

Artur Bernardes •...• 0 •

.AlUno Arantes o. o ••• , •

.I!olunhoz da Rocha. .•• o o•

Llno Machado .0 •• o .

São Paulo:
'.

Paraná:

Maranhüo:

se:rglpe:

ltf. Gerais:

Pernambuco: Sousa Leão o •••••,~ •• _ o.

.......Leopoldo NevesAmazonas:

PARTIDO DEMOCRATA. CRISTAO

Bahia:

D. Federnl:

.,,-
R. Janeiro:

M. Gerais:

Luis Lago

Rui Almeida. O" o •• o o o.

Benjamim Farah ..... O'

- Vargas Neto 'o. o •••••••

GUi'gel do Amaral . o o •••

Segadas Viana .: •• o •• o

Bentcio Fontenele .• o o •

Baeta Neves ..•••.. o o ',: \

AntOnio Silva.' o •• o • o •••

Barreto Pinto o ••• o o • o o

Abelardo Mata

Leri Santos o •• o • o o •••• '

" Pará:

o Ceari:
,.J'

R. G. l'l.2rte :

:Qahla:

São Pa1l1o:

Deodoro de Mendon~a _

Olavo Ollveira o •• o o •••

Stênio Gomes •.••• o •••

.João Adeodato •..••• o ••

Café Filho •••••••• o •••

Te6dulo AlbuCluerQ.ue ••

Campos Vergal o o o. o o.

Pernnm.buco: Arruda Câmara· o •• o ~ o • _

Silo PaQlo:

Ezequiel Mendes o •• o o ••

Marcondes Filho .•• o o •

.................... -'.... São Paulo: Manuel Vitor ••. o •••• o _

D. Fedem!: Hermes Lima o o o o •••• -

ESQUERDA DEHO~RA..TIC4.
Hugo Borshl ...-: •. o o ••

Guaraci Silveira • o o o •••

Pedroso Jl1nior . o •• o o • o

ROlUSU FiorI •• o • o • o ••• o

Berta Condé . o •• o o o o • o o

Euséblo Rocha 0"0 o • o. o •

Golús: Domingos Vela.sco

Melo Braga. O' 000. o o _,o.
PARTIDO LmERTADOaPAraDA_

a. G. Sul: Artur Flscher •• • ...!..- ••• -. R.G. Sub Raul Pila. .••• o •• o o, •• , _,
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Comissão da Constituição

PRESIDENTE

Dr. Nereu de Oliveira. Ramos.

VICE-PRESIDENTE

Dr. José. Edua.rdo Prado Kel1y.. ·

RELATO~.GERAL

Benedito da Costa Neto. '

REPRESENTANTES DOS PARTIDOS

Pnrtido SocInl Democrático:

Agamemnon Sérgio de GodOI Maga.-
lhães.

José Carlos de Ataliba: NogueIra•.
Ivo d'Aquino Fonseca.,
Clodomh:: Cardoso.
Eduardo Duvivier.
Adroaldo Mesquita da Costa.
Carlos CiriftJI J'Clnlor.
Silvestre PerXcles de Góis Monteiro.
Benedito Costa Neto.
Joaqu!mMagalhães Cardoso Barata.
G'~sta:vo Capanema.'.
Artur de Sousa Costa.
AtHio Vivâqua.
Benedito Valadares Ribeiro"

o Valdemax:...Pedrosa.
MaurXcio Graccho Cardoso.
A"c'O.rcio Francisco TOrres.
Flávio Guimarães.
Nereu' de Oliveira Ramos.

Unl!lo DemO(!rátlca Nacional:

Mâ.rio :Masagão.
A1Iomar de Andrade Baleeiro.

José Ferreira .de Sousa.
:MIlton Soares campos.
Argemiro de Figueiredo.
Edgar de Cavalca.nti Arruda ••

.~ Hermes Lima.
J"osé Antônio Flores da· Cunha••
José Eduardo Prado Kelly.
J"osé Monteiro Soares FUro.

Partido TrnbaUds-ta BrasDelro:

Paulo Baeta Neves.

Guaracl SilveIra.

-Partido Comunista do BrasU:

:MUton Caires Brito.

Partido Repu.bllcano:

Artur da Silva. Bernardes.

Partido Libertador:

Raul Pila..

pn1"tldo Democrata Crls'Ulo:

Padre Alfreào Arruda Câmara•.

Pn~do B.epubUeano ProgressJIJtAs

João Café Filho.

Partido Populnr Slndienl!sta:

Deodoro de Mendonça.





Mesa da Assembléia

PRESIDENTE Z.O SECRETÁRIO

Fernando d~ Melo Viána. Lauro Sodré Lopes.

1.° VICE-PRESIDENTE

OtávIo Mangabeira.

2.° VICE-PRESIDENTE.

Berto Condê.
, .:-: .

3.° SECRETÁRIO

Lauro Bezerra. Montenegro.

4.° SECRETÁRIO

Rui da. Cruz Almeida..

SUPLENTES

1.° SECRETÀRIO

Georgino Avelino. .. ...... :. .

1.° Hugo Ribeiro Carneiro-..,..
%.0 Ca:-lôs :Marlghela.

.~
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SESSÕES PLENARIAS





80. 3 Sessão, em 10 de Junho de 1946

Presidência dos Senhores Melo Viana. Preside11,te. e Otávio Mangabeira.,.
" 1.0 Vice Presidente.

As 14 horas compareceram os se
llhOl!"es :

Partido Social De:rnocrático

Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Pará:

Nelson Parijós.
João Botelho,

'Moura Carvalho.
"

Maranhão:

Pereira. Júnior.
Odilon Soares.

Piauí:

Areia Leão"

Céará

Frota Gentil.
Almeida Monte..
Raul Barbosa.

Rio Grande do Norte:

Jo...~ Varela.
Valfredo GurgeL
Mota. Neto.

;Paraíba.:

José Jofili.

Pernambuco:

Etelvino Lins.
Ag8.memnon Magalhães.

Ala.goas:

Teixeira de Vasconcelos.
Lauro Montenegro.

.~

Bahia:

Lauro de Freitas.,
Altamirando Requião.

Espírito Santo:

Henrique de Novais.

Distrito Federal:

José Romero.

Rio de Janeiro:

Carlos Pinto.
. Acú.."'Cio Tôrres.

Minas Gerais:

Melo Viana.
Duque de Mesquita..
We1lington Brandão.
Alfredo Sã. .

São Paulo:

Noveli Júnior.
Alves Palma.

Goiás:

Pedro Ludovico.
Dario Cardoso.
João d'Abreu.

Paraná:

Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Fernando Flores.
Lauro Lopes.
Aramis Ata.1de.
Gomi Júnior-.



-,-_o _,_.

Santa. catarina:.
Nereu Ramos.
Orlando Brasp..
Roberto Groosembaeher.

Rio Grande do Sul:

Teod.omiro Fonseca.
Damaso Rocha ~

Daniel Farsco.
Manoel Duarte.
Sousa. Costa..
Glicério Alves.
Herófilo A2;ambuja.

União Democrática NacioMl

Amazonas:

5everlano Nunes.
Pará:

Agostinho Monteiro.
Epílogo Campos.

:Maranhão:

Antenor Bogéia.

PiaUÍ:

Esmaragdo de Freitas.
:M:atias Ol.im!Pio.
José Cândido._
Adelmar Rocha.

Ceará.:

Fernandes Távora.
Paulo sa.rasate..
Egberto Rodrigues.
Edg3r de Arruda.

Paraíba:

'Adalberto Ribeiro.
José Gaudenc.i.o.
João Agripino•."
Plínio Lemos.

. Ernani 'Sátiro.

Bahia:

.Juracf Magalhães.
Manuel Novais.
Luiz Viana.
Dantas Júnior.
Nestor' Duarte.
.João Mendes.
BU! ·Santos.'

Espírlio Sa.n~:

LUíS Claudio.

• Distrito Federal:

Rgmilton Nogueira.
J'Urandir Pires.

Minas Gerais:

MonteiFo de' Castrô·..
Magalhães..Pinto.

São Paulo:

Romeu Lourenção. o
Plinio Barret<>.
Toledo Piza.
'Aureliano Leite.

Goiãs:
.1

Domingos Velasco.

Mato Grosso:

Vespasiano ~rtins.

1)o.10r de .A.Il.th'ade.
Agri-cola·de Barros.

Rio Grande do Sul:
\

Flores da Cunha.
,',

Partido Trti?Jalhista .Brasileiro

Amazonas:
Leopoldo Neves.

Distrito Federal: .,

Benício Fontenele.

São Paulo:

Guaraci SUveiÍ"a.
Eusébio Rocha.

Rio Grande do SUl:

Artur FisCher.

PaTtiãÔ Comu-msta do B"asi~

Pernambuco :

Gregório Bezerra.

Bahia:

·CarlóS 'Marighela..

Distrito Federal:

Carlos Prestes.
Maurício Graibois.
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mas Obtid05 nas ~'1a8 norma.~

,das outras Unidades dia. Fedoere.
çãi>, teMo, contudo, preferêricla.
PaJra. os cargos púb1dcos 0Sl ·~lo
mald:os nêste Estado".

Pelo Iilenos, desde qUle assu:m:i "O ao
~ do E9tatlo, -os dipIamas das ~
colas norma1s do Pal'.aJDá fomm soai!
tos em Sa.n1Ja, OatariJnla., coon 1.JInW,

ún:1ca ccmrm.ção: a. reclp1'!()C.(iajdoe.
Tl'Ve oportUC!1diade die asslLnar vá

rlas nomeações de prof'esSÕ1"aS di,.olo-
'... ma1dlas. peinaG Eoodl3.s do Pa:rarnâ. a.mim

como, também, 'de vári'os otDtlros Er
tados da F-e'deração, EvidenJbemente,
houv.e equf'V.QIOO da parte do ilustre
pa.r.1amenlba.:r •

Aprovei<tarndlo o ensêjo d!e estaJr na.
tnbuna., queJ."lo ai.Dida ÕleclaTalr qae á.

.afil'lrimibi'Va . feita ,por brilbl9m.te ve9
peItino desta.. Capital de que eU era.
cOOlJtrário à ~ão do território ,de>
Igua.ssú. •.•

O Sr. Lauro Lopes - Ninguem po
deria aCiI"eld!itar que V. Ex.a fôsse c.»l
tino à eXltUl,ção.

o SR. NEREU RAMOS - ...não
e~e a l'ealid'ade. Aquêle jo~
evidenltemenrte, foi mal ilIllformad'O.
Quand'o se tTatou, na 00mli.ssãK> da.
Constitu:ição, pela primeiTa. v.ez, da.
questão dos terrttóros, deixei, no má-·

. rio 00 Assembléia, de 4 de abril de
1946, registlrtado meu' mOOo de M, a.
respeiJto. Eis as pala.'V'J."ss ll'Ule, na. P.re
si-dênaia daquela egrégia. Comissão
propuz:

"Antes de dlar a. tpe..'la'V'm aio $r.
Sousa. 000ta, que já a s~iJtou.

e uma. vez que h()11lVê re!-eerêlDlCias,
da parte do 'nobre RJepresenJtamt.e.
Sr. Flores da CU!Illbe, à Srante Oa
'r.a..-rina, dev.o ~caT' que na. ses
são de ontem rotei pela.' suPl'e'SSão
do ar.t. 2.° do projeto, preclsa.
m.enJte pa.ra. que 'O POIdeT' Legisla.
ti'VlO possa, oportnma.mlente,deli
bera'!' ser dJeve.ou não IDlalDJter ê8ses
temt6r1-os" .

"D1tzJi.a o a.trltigo 2.°:
W ma.'I1l't.li.da. a. ' atua! d1rv.isãlO po

litics te1'ritorlal.
AJO Sll'Pl"f.mi-lo, cfleixOll a Oomla

são a. parta. eberba. para, ou;>ar9.1-

" ., ~ .

..-~:

Partido .Republicano

Minas Gerais:

Fe~pe Balbi.

Paraná.:

Munhoz da Rocha. _.

Rio de Jáneiro:

Alddes Be.bença..

São Pa.ulo: .'

,Jorge Amado.
'Caíres de Brito.

Partido Republicano Progressista

Rio G!ande do Norte:
,Ca.fé Filho~

Partido Libertador

Rio Grande do Sul:

Raul Pila.

O SR. PRESBlENTE -~
JP,reseD!bes 104, Senhores ~elIlJts,.n.-
,~es, deela:ro alberta a., sa9São. '

. .
P.assa~ à 1leirtuxa. à)a.. ata da sessão

6lDlteriar •.

-o SR. HUGO CIAJRlNiEIRO (1.0 Su
''lIzeWte., servitn.ão como 2.° Secretário)
iPl"oced:oe à leiJtmm d!a ata.'

O Sr. P!resilden.te - Em dliroilssão
a ata. .

O SR. N!EREU RAMOS ...:.- sr. Pré
mCfle!I!te, 'peço a pa-la'V'm, sô'bJ:le a ata.
, O SR. PRF.sroENTE - '!'em ao pa.
la.'V!I"a o nobre R,epreseD.ltla.nte.

O SR. NERE!r RAMQS (Só'ln'e a
ata) -- Sr. PresideI1Jte, o meu dil-ebo
amigo e llW'Úl'e Deputado-pelo Pa.raú,
Sr. -Lauro Lopes, em seu .exce1ellJ.t.e

... discurso de se~-feiTa úlltia:na, afir
moo que Se.nIta. Oa:tarlns. não ace1t&
os dl:plOIllJaS de pl'ofeSsôres dia seu
~o.··

Há evid-ente equivoco de' S~ ELa..
Já •na. constLtJa1ção oa.ta;rillleD.ge de'

:tm5, P()r impinllção m·i~a. fIcou es
Qbelec1Jdo o seg;u:inlbe:

. "Art. 1312 - BB'Verá. ~ocl
da.ã:e :co recOnheclmeIllbo de d!Lpl<>-



o SR. LAURO LOPES - (2.0 Se
cretário; servf,ndo'como .1.°) -...;- Pr0
cede à leitura.'do seguinte:
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nMnenlle, doe]ibe.rar-se 'se ,deve ou
Il!o ser ,manrtLda, a àdviSao.
~ quero mdla.gaIr. a.qud., quais

os mot!~ quel~ o GO'VêrIoJo
a. criar oS tB'l"rilbóri.os: ,Aored1-oo EX.iP.EIDIiENTE ...
t:mham 'sido os mais pcmde~re_ TeZegra:mas:
O momeDtio não comporta a in-
da.gBlÇ'á:o., uma, vez que, como' em- DO Piresidente do Instituto, Bra.sã.-

.cllafti, ficou ]livre o C8jD15mbo para. loeiro de Geogra.fia.' e .Estatfstica.,.
a; ma.1Jéria, ser emmimada, pelo po- agradecendo as homenagens presta
d,er oomperteDte. ,dras pela, Assembléia na pass.a.gem do-

, Ess:a. foi a roo:oo q~ me le70U 10.0 aniversário daquela Instituição.
a suprtm.ilr o a'l:'tilgo segtmd.o e a. - Inteirada. .
,mesma. pela qual v<llto contra a. De Tmbalhad6pes do Rio, Grande
emeillàIa. dlo Sr. F.erreirn de Sou- 'do Noo-te de apreço aos Senhores
za. 00iIIl dizer S. Ex.& que os ter-' ConstitUintes. -- Inteirada.
r1tóritOS poderão ser tramsf~ O~:
dos em. Estad'OS, pallece-me qae Do 'Qlubede EI1g>enharia,-enViando
afirma não' Pod:el'eIn êsses. tem"; sugestões à. futura Carta Ma.gn.a.~ -
tórios 'Vl()]tlar a in.C01'IPora'r-se ~os A, ComisséW da Constituição. ' "
~à!os a que peTtem.c:l.am. ' Do Instituto de Direito Social Qe

Pelo menos, a redaçã.o dema'Tá. São Paulo, encami'nhando sugestões
à. futma.' lei. ~.'básica. - A Comissão

'O peI;1l5amento. .equiv<llOO.~' da CO'ltSftituição. .
Está, 'pois, perf.eitamente ollaro meu ...

pensamerito. (Muito bem; muito INDlCAÇÃON.o 1"25, DE 1946
bem.) , . ' S~ere ao Poder Executivo a;
.<> S~. ~ PRJESIDENTE _ O se- conclusão da construção da es~

nhor Eusébio Rocha ehvia. à. :Mesa trada de rodagem que liga Forta-
a. seguinte retifJ.cação à a1;a,: le2a ,a Canindé,. .

Solidto a V. Ex.a determinar }JOl" Considerando que, da estrada de ro-
ter saído com incOlITeç.ões, as se- dagem. pr()jetada há maiS de 10 anos.
guintes retifioa.ÇÕes, na justificação à que liga Fortaleza. capital do Estado-
emenda n.o 139, pl.tblica.do no Diário do Ceará ao municipiode Canindê.
da :Assembléia de 8 de junho de 1946,' numa extensão de 129 qu1lômetros, só.

.Pág. 2398.,. foi executada uma pa.rcela de 35 km.s"
No item m foi ami,tiàlo entre as tendo ficado paralizada a' construção

paJavra:s, "esta.tlÚSSe" e ""den~-o" o de resto. exitlndo apenas uma estra..
seguinte: "um ,sistema orçam.entá- da carroçável que atravessa as seguin-:
rio". tes locaI!dades: Trapiá. Pocinhos,. Ita-,

No item IV oorri:ja.-se "Bureau of pebussu, LagOa do Juvena.l,. InhuPO-C
tbe Budget... ranga, Caridade e Canindé;

No item V: Considerando que s6 do mU!1lcfpl0
Onde se lê: de Canindé transportam-sé 17 milhões
~: de quilos, anuaJmente. de mercadorias

Bléni do grande movimento de passa~
~. 64. geiros;
Sala das8essões. LO de junho de

1946. _ Eúsébio -Rdcha. Considerando que sendo o mun1ci-
pio de Canindé e seus adja.centes, zo-

,-O SR.. P&mIDENT.E - .Não ha- na próspera. que em tempos norma1s.
vendo mais quem peça. a. palavra. Pl:oc1úz algoãão. bolTà.cba. ml1hG, zn&,.

SÔlbre a. a.ta, enoerro" a sua discussão mona, feijio.peles. minérios. etc. 8-
-e 'Vou su'bXnetê-la,'s, votos. que se vêm privados' de ex:portar.'lf

(Pa:u.sa.) ". sua. produção assim como de importar-
L_ • Está- aprovada. . artigos de.primeira necessklade- em

'..Passa...se à leituira do' expediente. " eoDSeqüênc1a' da falta de 'tra.ns1XJr1;e~



Considerando que o trabalhador ru
ral é o maior atingido pela falta de
uma: estrada de rodagem. que facilite
as comunicaçÕes, porquanto se 'vê o
mesmo compelido a vénder seu suor
~to em. troca de mercador~scaras;

Considemndo que apesar do Municí
pio de Canindé possuir ma população
superior a 14.000 habitantes, não dis
põe ainda de assistência médica-far
macêutica aos seus municípios, resul
tando dêsse modo, o' coeficiente assus
~dor damortalldade infantil,' quase

, sempre, causa:da pela verminose, gas-'
tro-enterite é grande parte pela inà-·
nição, atribuindo-se. tôda,· essa sorte
de difieuIdades, à falta de contato
znais direto e rápido com a capital do
Estado;

:.Considerando que durante a. época
invernosa a. estrada carroçãvel fica
quase intransitável, aumentandó as
Si..m. o sofpmento di população, que
se vê pràticamente situada, provocan
do o desânimo da população rural
pela desvalorização de seus prodttos;

Considerando que o aumento~xor
bitante dos gêneros de prlmeira ne'
cessldade, na capital, é, em parte, de
vido à.. falta de transporte, e que a
terminação da estradà de rodagem, vi..
r..a minorar as necessidades de For
taleza, visto ser o município de Ca
nindé um grande centro de produção
agrícola;' ,

Considerando, que durante o verão, I.!.

cidade cie C~nindé é visitada por ad
ventícios, que procuram prestar ho
menagem-a. S. Francisco das Chagas,
êlevando..se o número de automóveis,
ônibus, e camjnhões, vindos dos Es-'
tados v1zlnhos e de todo o interior do
Ceará,' concentrando-se, durante os
festejos de outubro, perto de trezen
tosveicuIos;

Considerando que todo êstetráfego'
é efetuado' através da estrada carro
çáVel, que além das dificuldades ofe
recl~ tem provocado Inúmeros de
sastr~, sendo que alguns com resul
tados funestos;. -

Requeremos que, seja sugertda ao
Exmo. sr. MInistro da Via~ ane
-cessidade de ser conclulda a estrada

de rOdagem que liga Fortaleza. e 08
nindé.

Sala das Sessões, 7 de junho de·
1946. - Carlos Prestes. - João A~
zonas. - Agostinho Oliveira. - Jorgr
A11Utdo. - Mãurício GTabois. ~ Car
los Marighélla. - Alcêdo Coutinho. 
Caires de Brito. - .José ~Crispim. - '.
Claudino Silva. -' Batista Neto..

INDICAÇÃO N.o 126, DE 1946

Sugere' ao Poder Exeeutipo a: \
.crfação de uma Comissão, compos
ta, de Representantes dos seringa
listas, técnicos da região do Ama
zonas, do Banco 00 Borracha e do'
Parlamento, incumbida de preser
var aquela região de possível crise;
sugere ainda o congelamento da
parte não aplicada ao fundo de
reserva do Banco aludiélo.

a) Considerando que a borracha é
produto vital para a região Amazô
nica e indispensável a. defesa nacio
nal, como ficou patente na última
guena; /

b) considerand'O que amparar. êsse'
produto é amparar a viga mestra de

, economia da Amazônia;
c) considerando que os chamados

"soldados da borraCha" continuam
trabalhando nos seringais e para que
não haja êxOdo;

d) considerando que ao término
, dêsses. acôrdos sobrevirá. ,crise do pro
duto e quiçá da Amazônia;

e) considerando que as indústrias.
manufatureiras do país já consomem.
mais da m-etade da produção da. nossa.
hévea 'brasileira; .

1) considerando que as verbas do.'
fundo especial do Banco da Borra
cha já. foram em grande parte dis
tribtúdas, menos em defesa da pro
~,ução;

g) considerando que parte dessa..
verba ainda foi aplicada;

h) considerando finalmente, que nãO'·
deverá ha.V'eI' solução de continui
dade na. produção e fornecimento da
borracha;

i) SUgiro aO Poder Exeeutivo, por
intermédio da Mesa da AsSembléia,_
a criação imediata. de mna Comis
são, sem ônUs, para. a Nação, com
representante! dos seringalistas, -das.



7.°. - Considerando que. o término_
dessa. construção· Virá minorar a situa
ção: . ~. _

Sugiro ao Poder Executivo põr 'inter
médio da Moesa. da AsseIi::l.bléia, a con
clusão urgente do Sanatório de Belém
do~Pà.rá.· '

Sala de' sessões, 10 de junho de 1946
- Epílogo de Campos. '

O SR. PRESIDENTE - Está- 'flnd&
Do leitura do expediente. I

-~-_.'

indústrias, técnicos da região AmazO
nica: representa.ntedo ,Banco da. Bor
racha e'do Parlamento Nacional, ~o

sentido de ser. preservada s região
de possível crise,. dando-se ampara
concreto a produção da boÍrracha..
Essa providência que deve, ser íme...
~tp.. visa gar~tir a est3ibilidadre "de
fornecimentos nas Q.uantidades e qua,-
lid'ades que venhamos a necessitar e
a preçO que satisfaça· as duas partes
interessadas - o produtor e o con-'
sumidor. garantindo a indústria na- O SR.' ARAMIS DE ATAIDE -
cionaI. Sr.. Presidente, peço a r palavra, pela.

Camo segunda parte de miilha su- ordem.
gestão lembro ao Poder Executivo a O ·SR. PRESIDENTE Tem &

necessidade imperlOlSa e urgente de palavra o nobre Representante.
ser' congelado a parte· não aplicada
do fundo de reserva do Banco dar b SR. ARAMIS. DE ATAIDE -
:Borracha, para garantir ao produtor <Pela ordem) - Sr. Presidente, vciu
um. preço compensador, em quanto ~nviar à Mesa re<tuerimento consub5-

,se processar o reajustamento de pre-· tanciado nos seguintes·tennos: (lê)
ços, .uma_ vez que o fixado' para .a ". Considerando as atiVidades naclo
borracha 'brasileira, pelos Açôrdos de." nais e internacionais daS Associações
Washin.:.atoI1, estã muito acima dos ni-. de Cruz Vermelha',que fazem cum't>nr.

,'veis atuais de preços da borracha do aevidamente, o seu programa ftlanuo-
.oriente, par~ não falar na sintética. pico, previsto em sua regislação;

Sala de Sessões, 10 de junho de 1946. ~nsi:derando Q.i,1e; no Brasil, êsses
- Epílogo de Campos empreendimentos atingem proporçó~"

marcantes, pela sua indisCutível efi
l:NDICAÇÁO N.O 127. ~E 1946 ciência, existindo já, em pleno Iun--
Sugere ao Poder. Executivo a cioIÍamento, cento e dez filiais, desta

conClusão urgente do Sanatório de cando-se como instituições modelareJ.
Belém do- Pará. a ~e São Paulo, Belo Hori.Zbnte, Ba.-.

1,0 _ ConSiderando _que a tuber- .hia, Pôrto Alegre, Belém, e, tamoem
-culose é indiscutivelmente o maior à 'do .Paraná, da qual tenho a honra.
ílagelo com que se· defronta o pais,· de ser Presidente, e em cujo territorio
correndo paralelo com a malaria; " e:tistem, prestando 8$sistênci.a. às re:3-

2.0 _ Considerando que há Estados pectivas populações rurais, duas de..
-em que êsse flagelo é mais afJ.:tivo, seja' zenas de subfiliais, sendo _ que, em
iJor crise a1i.Inlentar. seja por absoluta . Curitiba,.o Hospital de Pronto Soco~;
falta de leitos para os doentes; ro, tendo .como complemento a &coia

3.0 - Consideran.do que o Pará está de. Enfermeiras, aguarda sua próXima
. entre os Estados' de índice mais eleva- inauguração, constituindo um centro de
-dos de'mortaJ.:dade por tuberculose; " clínica médico-ci.rú.rgica de urgênCia,

4.0 _ Considerando que o'Estado do com o seu equipamento completo 'c
Pará possui apenas _um. pobre hospi- moderníssimo;
tal, com reduzidíssimo número de lei- Consi.derando as notâveis dil1gênc1a.S

.. tos; . do Orgão Central da Cruz Vermelha
5.0 -. Considerando que o Govêmt'-. 'Brasileira, sediado nesta' Capital e "

.da União inicioU; desde 1938, um sa.. . cuja frente se encontra. na. quaIidad~

natório na. capital do Estado; - de seu emmente Presidente, Or. se
.6.0 - ·Considerando que apes,ar dos bastião -Ivo 'soares, Generà.I. Médico

.oito· anosdecorndos, aqo.lela constru- $io .Exército, o qual no 'cumpnm~nto

ção es,tá em simples arcabouço; . de suas nobres ta.r-efas~ traçou rumos
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novos à Entidade que dirige, propot"
clonando-lhe à execução de um laz'gc
programa. de benemerência. efetiva e
concreta, prestigiando e estimulando
a . admjnistração das Fillais, que
apresentam admirável índice de pros
peridade, por meio dos relevantes ser
viços que prestam à. coletividade re
gional;

Considerando que êsse clinânl1co
Presidente, na ·fase atribulada da.
guerra, que há pouco cessou, mas ~u

jas- conseqüências ainda subsi~em.

tornou de tal maneira evidente a nos
sa. indole e atuação filantrópicas, C':)-'
locando ..Q Brasil em' seguida aos Es
ta.dos Unidos da América do Norte, no
preparo, distribUição, e acondic1oncl.':
mente de milhares de CoUs, remetl
dos .aos prisioneiros de guerra, j)~m

<como, a população civil da Europa, dei
xando. de incluir-se uma infinidade

. <ie mensagens aqui recebidas e daql!1
env13tdas, por intermédio do Comi~

Jnternac~onál de Genebra, além, de
I~utras incumbências de não menor

_~aIia;

Considerando que o General Ivo
Soa-res-, i~cansáve] no exercício de
suas funções, fêz 'instruir e mandar
para o teatro da guena inúmeras ~n

fermeiIas, nossas 'patrícias; que ali
desempenharam importante ·miSSão
<.:ontando-se já'em cinco -mil o número
de enfermeirás diplomadaS pela ~4)

la de Cruz Vermelha, fato que s6 9:>T
si fala be~ alto da nossa previ<iênC1B.,
de . vez que essas obreiras abnegada::!
constitueJn, por lei, reservas do Servi-
ço do Exército; .

Considerando que, na vigência da
ailministração Ivo Soares, o modetal"
Hospital Central da Cru.z Verrii·~l1'la
grangeou ainda maior prestigio e con
ceit.o, pela sua organização disciplinR
e técnica, dispondo de um corpo cli
nico dos mais idôneos e 'adestrados~

Oonsiderando que, o General Ivo
Soares, pelos motivos ora expostos,
sn.cintamente, e por que soube impOr
A nossa Instituição à admiração e res
peito das -Naçõés civilizadas, com
acudir, prontamente. às suas prem(m
tes necessidades; distinguindo-se, liam- .
bém, sem o p.ereeber. por outras Vir·

tudes e predic&dos, quaiS sejam, ~ da
lnte.Iigência., da. cUltura., do método,
<:ia técnica, da probidade, da diploma
da, culminando tudo isso com o ~u

relêvo socia.l, oriundo de sua. atraente_
simpatia individual;

Considerando' que o General Ivo
Soares acaba de ser galardoado, pelO
Govêrno da França, com a mais alta.
Ccndecoração, que é a de Grande Ofi
daI da Legislação de Honra, em vir
tude de seu mérito profissional e açô-.:$
filantrópicas, merecendo, igualmeD &e,
o honroso. convite da Universidade d~

Oxford, na Inglaterra, pa.ra ser um;
hóspede oficial, durante a CGn:ferenCl3.
de Cientistas, a realizar-se ali, em
Julho próximo; .

Considerando que O Brasil acaba d~

merecer uma excepcional deferên<'Ja"
na. pessoa. do Presidente da. Cruz ''V"er
melha Brasileira, General Ivo Soa:oes,
por'. ter sido eleito, em memorável
Congresso, da. CrUz Vermelha rn·;er
nacional, realizado em '- Paris, V~c ~

Presidente do Oonselho dos Gove.1'na
dores das Socied8ldes de C~ Verme
lha;

Considerando que êsse veredictuln.
de CJ.ue· tanto nos devemos. org'lll.i:lar.
foi conferido ao General !vo Soa-res
pelos Representantes de 38 Nações,
que se reuniram para os estudos de
\"ários problemas de após-guerra, ~o!l1.

espec~alida'de 'dos que dizem respê!~o

9. assistência social e às -palpitan&e3
necessidades da Europá' atual;

Considerando que, para melhor se
julgar a significação dessa Dignidaje.
basta saber que, pelósufrágio lideradO.
pela França, Inglaterra. e Bélgica., foi
eleito Presidente ~quele Conselho
uma das figuras de maior projeção !lO

. mundo intelectual americano, L' Hno
rable BasU O'Connor, atual Presidenr:.e
da Cruz Vermelha Americana, o qual,
ao assumir aquela investidura, quac.·
ficou a grande Instituição Internacio
nal como sendo U A mais altà. expres
são do instinto humano, no seio de
cada Nação, que aspira a criação, no
ãmbito. de todos os povos;" de cond1~

çóes favoráveis à salva.guà.roa da Pa!::
que é o ideal supremo da.. humanida·
de, aiu:mando, ainda, ser a Cruz v~~;
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melha Q grande instrumento capaz de
contribuir para positivação dessa. Es
perança";

Considerando que·o General I'/O

Soares, seguirá, brevemoente, com des
tino à Europa, onde vai tomar P05S~

de seu cargo a fim de participar dás
reuniões daquele Conselho, integrand.o
também Dutros COncla"Vos complemen
tares, a realizar-se em Paris, Lond7"cs,
Oxford e Génebra, onde serão lieba.
tidos assuntos da mais alta 'impor.ân
ela em pról-da humanidade;

Considerando, finalmente, Senhor
~Presiàente desta' Assembléia Nacional
Constituinte, qüe V. Ex.a não é es
tranho às finalirlades da Cl'Uz Verme
lha, onde, aliás, tem exercido, e exer
ce, com o brilhantismo que lhe é

- peculiar, atividades positivas e eno
brecedoras de sua índole benfaze~a.. ~

que a Assembléia a que' V. Ex.a:. tão
dignamente preside, compr~ende, !)Oi"

certo, aprova a distinta e honrad~

situação em que se encontra a Cruz
Vermelha Brasileira, pelas razões que
já. mencionei.

Requeiro que V. Ex.a se digne Co:1
sultar a Casa sôbre a aceitação de um
voto, que tenho a honra de propo.r. no
sentido desta Assembléia Nacio tla1
Constituinte congratular-se com a
Cruz Vermelha Brasileira, na peS.3,)a
de seu benemerito Presidente, General
Sebastião Ivo Soares, tendo em. vi3ta
as· honra..~as de' que foi objeto. as
quais não· s6 dignificaIIÍ o hmnen2.
Rcado, mas também reconhecem e
-exaltam o sentimento filantrópico do
nosso povo.

Proponho, ai~a, Sr. Presidente,
que a Mesa, em nome desta Ilustre
Assembléia. env1é, por int.er!n~o do
próprio General Ivo Soares, úma ex
pressiva Mensagem ao Conselho dos
Governadores de Sociedades de Cruz
'Vennelha., sauda::J:do-os cordialmente.
e augurando-lhes tOdo o êxito em sua
nobre .missão, com a qual o Brasil se

_ associa, testemunhando, .assim, a legi
timidade de suas convicções dem-ocrà
tícas, sob o- império da solidariedaje
humana. (Muito bem; muito bem )

O orailo1" envia cl Mesa o seguin.
te requerimento:

Requeiro -que V. EX=. se digne con
sultar a Casa sôore a aceitação de um
voto, que tenho a honra de propor.
no sentido desta Assembléia Nacio
nal Constituinte congratuls.r-se com.
a Cruz Vermelha Brasileira, na pes
soa de seu benemérito Presidente, Ge
neral Sebastião Ivo Soares, tendo em
vista as honrarias de que foi objeto,
as quais não s6 dignificam o homens.- .
geado, mas também reconhecem e
exaltam o sentimento filantrópico do
nosso povo. ."

Proponho, ainda, Senhor Presidente,
que a Mesa, em nom~ desta Ilustre
Assembléia, envie, PC!'. intermédio
do próprio General Ivo Soares, uma.
expressiva Mensagem 2.0 Conselho dos
Governadores de Sociedade de CrUZ'
Vermelha,' saudando-os- cordialmen
te, e augurando-lhes todo o êxito em
sua nobre missão, com a qual o -Brasil
se associa, tes~emunhando, assim•. a
Jegitimidade de suas condições de
mocráticas, sob o império da ·solida
riedade humana.·

Sala das Sessões, em 10 de junho,
de 1946. - Aramis Athayde.

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que o aprovam, o requerimento,
que o ilustre Representante acaba.

. de apresentar, queiram levantar-se.
(Pausa.)

Está aprovado.
Há ainda sôbre a mesa o seguinte'

requerimento:
Requeiro a Mesa, ouvida a Assem

bIeia, a inserção na ata de nossos·
:uraba1hos, de um voto de,Jpesar pelo
falecimento e:n Fortaleza, do ilus
tre cientista patrício - Dr. Carlos·
Estevão de 9liveira. .

Justificação - Com o d~sapareci

mento do Dr. 'CarlOS Estevão de Oli
\'eira, perde o Brasil um de seus gran~·

des filhos, com uma existência tôda.
dedicada a·o trabalho e ao estudo.

Formado em Direito pela tradicio
nal Faculdade de Pernambuco, seu'
Estado natal, foi poeta primoroso, in-

. clinandc-se todava parã o estudo da
Botânica e Zoologia, tende nas ãr~

vores e aves os seus melhores amigos.
. Nasceu a 30 de abril de 1880 e uma
vez diplomado,. em 1907, partiu para.
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ttlll' O~Jnde ocupou vários cargos de
livr~e, ficando à frente da direção

f:'useu 'Emílio Goeldi, desde 1930.
~~a.' última função o cientista lnsig

~~ ..~ naturalista dos maiores' do pais
~e oportunidade de Se revelar aos

, os dos que ainda não 'conheciam sua
~campetênc!a invuIgar, grangeS.t1do o

;,aprêço e gratidão dos paranaenses.
, DeiXou inúmeros' estudos sôbre. a
.etnologia brasileira e fauna amazôni
ca, traços vigorosos de sua vasta cul
tura_.

Foi um grande patriota e chefe de
familia. ·'exemplar.

Sala das Sessões, 10-6-46. - Epf
logo Campos. - Agostinho Montei
1'0. - Sousa. Leão. - Gilberto Freyre.

·0 SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que o aprovam, qúeiram levantar
se. (Pausa).

Está aprovado.

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra., pela or
dem.,

O SR. PRESIDmNTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O-,SR. H.A}.fiLTON NOGUEmA ~

(Pela ordem) - Sr. Presidente, Se
nho~s Representantes, o diretor ge-

: 1'al da Light, Sr. Major Mac-Crim
mono em entrevista concedida.. ontem
ao "Diário Carioca", fez algumas de
clarações que merecem comentários
desta tnbuna, porquanto ferem a so
berania da ASsembléia, que represen
ta a voz do povo brasileiro.

Passo a ler as declarações a que me
refiro:

"Quanto ao trabalho da Comis
são Parlamentar declarou mais '0
Major Mac-Crimmon que a su.a
intervenção, com elSPirito concilia
dor, era"UIIl.a forIIlSJ de negociar,
apesar de que só o, Poder Público,
por meio de medidas de caráter
administrativo~ estaria' em condi
ções de decidir sôbre o caso, pois
sõmente o Poder Executivo . tem,
dentro das suas attibuições, os ca
racterlsticos de crítico, perito e
juiz que falecem à. Comissão Par
lamentar" .

SI"• P:esidente, esss.s declarações
merecem alguns reparos. O primeiro
deles, de ordem jurídica. Não sou ad
vogado, não sou j1L.-ista, mas tenho
bom· senso, e o que verificamos aqui .é
o seguinte: o Sr. Mac-crlmmon, no
sentido de defender os lucros excessi
vos de sua empresa contra a justiça.
que Se deve fazer aos trabalhadores.

. quer jogar o Poder Legislativo contLa.
o Executivo .
~sse senhor, na,turallnente, consul

tou os juristas da Light; não se atre
veria a falar sem a. opinião do gran
de cõrpo de advogadOS que a Light
pOSsUi.

De dUaE, uma; ou êle nã,o digeriu a.
lição, ou .então os advogados da,. em
prêsa repl'esentam aquela mentalidade
estadonovista que identificava o poder
públi~o com () yoder unipessoal do di
tador.

Estamos, porém, em outras eras, em
um. regime democrático, no qual o
Parlamento é também expressão do
poder público (muito bem). Consi..
dera, pois, a atitude dêsse estra.ng~o

um achíncalhe, um insUlto lançado ~ à.
soberania da Assembléia..

O Sr. Benicio Fontenele - Junto
meu protesto ao de V. Ex.a..

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
Agradecido a V. Ex.a.

Outro rep:ill'O a fazer, Sr. Presiden
te, refere-se à. falta de ética das de
clarações por parte de um estrangeiro
em relação ao seu próprto povo - o
grande povo do Canadá, - que· tem
no Br.asíl em1nente representante, fi':'
gura da mad.s alta estirpe intelectual e
eS!piritual, como o Sr. Embaixador
Jean Desy. Apesar disso, embora se
ja delegado de seu povo junto à em
presa. a. atitude do Sr. Mac- Climmon
demonstra qualidades negativalS de
gentZeman.· "

Fina1m~mte, tais declarações encer
ram desconsideração aos diretores bra
sileiros da emprêsa, a.os trabarlhadores
dela e ao próprio povo brasileiro, por
quanto nós representamos aqui ~
povo.

Aqui deixo, Sr. Presidente, a fim
de constar dos "Anais", meu veemen-
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te protesto. (Muito bem; mUito bem.
Pal'mas) ••

O SR.. DAMA.SO ROCRA - Se
nhor Presjdente,~peçoa palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.
· O, SR. DA.M:ASO ROCHA <lê () se
ITttinte discurso) - Sr. Presi-dente, de-

. sejo que sejam inseri~ nos Anais
desta. Assembléia, duas importantes e
oportunas manifestações....
· O Sr. CarlOs P:-estes - O Sr. Pereira
Lirá. pod'e desrespeitar-se a si mesmo,
mas deveria r€Speitar o ca.rgo que
exerce.

O SR.: DAMASOROCHA - Vossa.
Ex.to está fazendo uma in,j:4ria. O Se-·
nh01" professor Pereira Lira é cida
daó que mereoe todo o acatamento.
Trata-se de homem digno, acima d.e
qualquer suspeita.

Como ãisse, Sr. Piesidente. passo a
ler o requerimento, que vou encami
nhar a V. Ex.a:
~~ueiro que sejam inseridas nos

amflS desta. Assembléia duas impor
tantes e oportunas manifestações dó
Prof. José Pereira Lira, muito digno
Chefe ',de Policia do Distrito- Federa.l,
~vuIgadas ontem pelos 'órgãos da im
prensa. local, com referência. aos fatos
ocorridos !la noite de 31 d'e Maio para
1 de Junho no Largo da Carioca.· nesta
cidade.

São duas satisfações públicas dadas
~r S. S., uma em forma de declara
ç,Ões prestadas à imprensa e outra.

· em forma de carta dirigi'lia ao jorna
lista Danton Jobim. Valem êstes dois

- depo!In:i:!lltos pela oportunidade de seu
conteú.doe pela. honorabllidade de
quem os firma. A .... exposição s-erena.
dos fatos, feita pelo SI'. Chefe de Po
licia, reveI!a-nos circunstâncias e de..
talhes até então ign<)r.a.dos por esta
Assembléia.. Não cOIl5titui um juízo
definitivo sôbre tao debatido assunto.
mesmo porq't,Ie S. S. anun'Cia que"já
determinou a abertura de um rigorOso.
inquérito paTa apurar responsabilida·
des, mas representa, sem dúvida, um.a.
peça.. de alta valia pl4-a a etiologia
:pollti.ca. de tão graves ocorrências. São
elementos que não nos cabe subesti..
mal', por um elementa.:r espírito de jus..

tiça., quando é cerlo que gra~

imputações foram levantadas COL.
conduta da autoridade policial' ,- con';
tem à frente uma das mais legitiIn. um,
eXPressões da nossa -cultura jurldicS>or,

O que até então consta doS anais,
dest~ 9~sa. é um impiedoso e apaixo- 'l..

DJado 11&10 conrtm o ilustre Prof. José .
Pereira Lira, espúito dQS mais libe
rais e. de formação democrática 'in
contestável, que suporta nesta hora;
.oom alta dignidade, o pesado onus de
manter e aSsegurar a ordem pública. '

.Como pro~essor de Direito, já. m-e
rece;.u o desagravo honroso da Oongre-'
gaçao da Faculdade de Direito do Rio

, do(' Janeir<> e de seus bacharelandos e..
como membro da administração pú
blica, ainda não desmereceu da con
~iança do Govêrno a que,'serve com
lnexcedível exação funcional..

C<lmo homem público. encontramos
em seu passado um largo saldo de de·
sinteressado serviço à causa pública
e. em suas lutas'políticas, um ardo
roso e insuspeito defensor das caúSas
democrMica.s ....

Sr. Presidente. Sem pretender en
trar no mérito da matéria tão 'con
trovertida neste plenárlo, como um
ato de reparadora justiça, solicito qUe
constem dos anais·desta Casa as duas
declarações do Pro!. Pereira Lira com.
uma valiosa contribuição para o se·
reno julgamento desta. colenda As,
sembléia. .

Sala das Sessões, em 10 de Junho
.de 194.6. - Damaso Rocha. .

. O SR. JORGE AMADO - Sr. Pre
SIdente, peço .a palavra, pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE·' - Tem' a
palavra o nobre Representante. '

O SR. JORGE' AMADO (pela or
dem) - Sr. Presidente, slgo hou
ve que atre.vessou todo o. período do
Estado Nov.o sem acompanhar o
DIP, a policia política. e outras ins
titUição na desagregação em que se
viram envolvidas: o plano Cohen,
aquêle plano armado para que com
êle se desencadeasse o golpe de 10 de
novembro, e segundo o Q.ual a nova
Carta. Constitucional· que iria. o'pli-
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mir os brasileiros seria decretada para
livrar o pais da ameaça comunista.

Durante 15 anos, manteve-se de pé
no' Brasil o plano Cohen; e foi ne
cessário aue o Sr. Pereira Lira as

.sumisse a -chefia da. polícía politica
~a.rs. desmoralizá-lo de vez, tal tem 5i
!do o número, de pequenos planos
:Cohens que S. S. diàriamente a.tira aos
jornais e à." face da Nação.

Sr. Presidente, o Sr. Dâmaso Ro-,
cha, ainda há pouco, da tribuna, fez
o elogio do Chefe de Policia, a pro
pósito de uma carta divulgada por
S. Ex.a. na matéria paga dos jornais.
Essa carta., fazendo referência à es
tadia, nos corredores desta Casa de .
funcionár1os e operârlos da Light tor
turados pela Policia 'carioca e com os
quais os Srs. Deputados e Senadores
tiveram ocasião de conversar, é um
insulto à Assembléia Constitumte.

O Sr. Pereira Lira julga todos os
Srs. Representantes ingênuos. tolos,

:1mbecís. Não é outra coisa o que se
pode ",depreender de palavras come
estas. que o,fendem a dignidade da
Assembléia. .

Diz o Sr. Pereira. Lira, em IIleio ao
com que pretende:u defender-se. peran
te o povo do Brasil, relativamente às
torturas que seus esbirros praticaram
em indefesos trab~1hadores que luta
vam pelo:!l seus direitos.:

MA 4 do" corrente, determinara
eu a. abertura de inquérito, pDr~

. que sentia o ol)jetivo daqueles fa
zedores permanentes de desordens,
que têm a sua vanguarda na repre
sentação parlamentar do PartidC:l
Comunista. na Assembléia - obje
tivo dias depois concretiZado numa
farça espetacular, que acolheu em
suas malhas aiguns congressistas
menos amados e alguns dos nos
eos jornalistas de boa fé, que se
deiXaram iludir por inclicios pre
existentes ou adrede preparados
ou simulados, que foram exibidos,
em encenação de propaganda, nos
.corredores do Palá.cio Tiradentes e
nas redações dos nossos" jornais."

Sr. Presidete, pode V. Ex.B vêr como
a imaginação do Sr. Pereira Lira e a
wa vontade de defender os interêsses
da Light, emprêsa da qual é advoga--

\
do, contra os interêsses do povo bra...
sileiro, o levaram a criar tão espanto-\
sos pequenos planos Conen, procuran
do dar a entender que aquêles homens
espancados, feridos, que estiveram nos
corredores dessa. Casa.. fe..'"iram-se a
si próprios ou seus companheiros de
trabalho o fizeram. numa encenação
diabólica.

Isto, Sr. Presidente, é demasia.da
imaginação; ~ querer confundir Depu
tados e Senadores. que estão a serviço
do povo, lutando pelas causas do povo.
contra a Light, como fazem aquêles
da têmpera do Senador Hamilton No
gueira, denunciando desta tribuna os
manejos da poderosa emprêsa.

O Sr. Hamilton Nogueira - Sou
insuspeito para falar sôbre o assunto,
porque todos aqui sabem da minha
opiniã,o quanto às causas da greve e
às intenções d-os seua promotores.
l;?eafirmand-o tudo que disse, venho
dar meu apoio a V. Ex.a contra êsses
espancamentos, que não podem con
tinuar.

O Sr. Plinio Barreto ---: Muito bP...m.
O Sr. Hamilton Nogueira - Con

siderando embora a greve criminosa.
como de fato foi, não se justifiC"'"d. que
todos os m-adoTes fôssem esbor:doados,
pois os trabalhadores que aqui com
pareceram falaram nas reUniões ha- .~

vidas antes da greve. Repito: nesse
,3entido, dou todo o apoio a V. Exce
Iênda, porque temos de en<:ontrar
uma forma. digna e humana. paTa re
primir as desordens. <Muito bem.)

" O Sr. Roberto Glasser - Peço li
cença paxa juntar meu protesto àS
palavras do orador.

O SR. JORGE AMADO - Para o
SI". Chefe de Policia, os Srs. Depu
tados e Senadores que, como ollus
tre Sr. Hamilton NogueiTa falaxam.
s. respeito do caso" não pascam de
sentimentais e ingênuC5. E' 1sto o que
a.firma o SI". Chefe de Policia, numa.
entrevista que um. Deputado, que de
via sentir-se tão ofendido como os
demais Srs. Representa.nJtes da As
sembléia Constituinte pelas pala~

inveridicas do Sr. Pereira Lira, vem
pedir conste da ata dos nossos traba.
lhoo.
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81'. Presdidente, em nome de ID1Dha
:banca.d.a, da bancada ão P.artido Co
-mumsta, protesto contra êsse pedido
-de inserção em ata de palavras tais,
partidas de U!Il homem que não iala
'30 verdade e que insulta o mais le
gitimo Poder do povo brasileiro, ou
·.seja. a Assembléia Constituinte. (Mui
.to bem; muito bem. Palmas.)

O SR. HERMES LIMiA - Sr. Pre
:sident.e, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representa.nte.

O SR. HERMES LIMA (Pela 01'-
.dem) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra fal"a ler um telegrama rece
bido, de BElém do PaTá, do Presiden
te da Associação dos Ex-Combatentes
daquele Estado, adv-oga.do e professor,
Sr. Cléo Bernardes, ex-soldado vo
luntário da F. E. B. Nesse telegra
ma, o Presidente da referida Asso
·ciação protesta contra uma ~edida da
polícia paraense, que proibiu a reunião
da mesma sociedade em 1'~into fe
-ehado.

O Sr. Café Filho - Recebi o mes
-mo telegrama. Associo-me ao pro
testo de V. Ex.a. •

O SR.~ LIMA - Ora, Sr.
Presídente, c{)mo ninguém defende a
.l±berdade, recuando, se não pugnando
por ela e protestamdo contra a-s m·e
didas ~ue cerceiam seu exer.cício, ve
nho levantaz perante a ASSembléia
'Constituinte o me') protesto conJtra
essa. medida da policia paraense, me
.dida que. se não justifica, a.. não ser
por um falso temor e por wn:a. falsa
valorização do dever da polida DJa ma.
nutenção da ordem pública.

O Sr. Nélson Parij6s - O nobre
·orador permita-me uma.parte. Acho
que S. Ex. a está fazendo um prejul
gam€'nto, P3lSeando-se exclusivamente
na informação de uma d2S partes.
Estou certo de que, se o nobre Depu't::i.
do, cuja 1>9a fé e patriotismo todos re
.conhecemos, tivesse a oportunidade de
primeiro conhecer. a pa1a.vra. do ao
Vêrno do Estado e soubesse qu-e à !~en

te dêsse Go"remo se enco.ntra. um. ju
-r..sta.. um professor cated1'átioo da F-a-

culdade de Direito, notori3.mente c0.
nhecido por gregos e troial1l:os como
espírito justo, equilibrado e mooera.do~

incapaz de qualquer v1ol~ia, S. Ex.·
não se apressaria em fazer opratesto
antes de ser melhor escJ.arecl4o Sóbre
a verdOOe cabal dos fatos. Releve-me
S. Ex.8- êSte longo aparte, para o qual
solicitei a devida permissão. Estou se
guro de que, se o Interventor Dr. 0tá
vio Meixa decretou, efetivamente, a.
proibição dessa reunião, te've· motivos
foNes, legitimos e legais para. isto.
Quero ainda fazer sentir a S. Ex:.A,
pedin'Óo perdão pela extensão do meu
aparte, que, procurado pOr. um deputa
d·o comunista, nós nos apressemos 81

pedir inf::lrmações, que aguarda.mos a.
qualquer momento.

O SE.. HERMES LIMA - O apa.rte'
do ilustre Re-presentante deixa-me a
esperança. de que o Interventor no
P.ará não esteja. pondo em prático me
didas que possam cercear a liJberdade
de :reunião.

Enrtretanto, Sr. Presidente, não 11á
drúvi$.s quanto à idonédade do infor
maC:l'te, que é advogado e ~mbém pr0.
fessor de direito.

O Sr. Nélson PaTijós - Não tem.
idoneidade maíor que a do Interven
tor no Pará. .

. O SR. HER.:MES LIMA - Não digo
que sejà maior. Em todo caso, é m
fOl"Illante idoneo, porque advogado e
também profe.ssor de direito e ex-sol
dado da- FEB.

O Sr. Nélson PaTijós - V. Ex.a
pode dar o nome do signatário do te
legrama?

O SR. HE&MF.S LIMA - Cléo Ber
nardes.

O Sr. Nélson Parijós - Se é profes
sor de direito, o é muito recentemente.
Trata>-se de bacharel recém-formado.

O SR. HER.MF.S~ - Tem es
critório no Edi:ffK:üo Dias Pais, sala 110.

SinIto-me ~ vontade, pOl"tanto, para.
trazer à Assembléi~ êsse protesto e essa.
:i>n!o:rmação, que o Interventor no Pad
se encarregará de ~er se é falsa.·_
apresentando para isso as provas que.
toçloo. esperam~. (Muito à...om.)
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·0 SR. JOSlt RO~IERO - Sr. Pre
sidente. peçg, a pala.vra, pela OI'de·m.

O SR. PRESIDENTE - Tem a ~

lavra o nobre Represen,ta.nte.

O SR. JOSÉ RÓMERO (Pela or
dem) :- Sr. Presidente. desejaria fa
zer alguns comentários sôbre maté
ria constituciona1. Dispondo, entre
tanto. c.penas de cinco minutos, vou
falar pela ordem p3ra lêr as emen
das que irei apresentar.

," 15.a. - Para efeito de aposen
tadoria, o tempo de serviço pú
blico municipal, estadual ou fe
deral- será somado, sem qualquer
redução."

16.a. - Salário familia."
A outra emenda que tenho o pra

zer de apresentar' é referente 'à, au
tonomia do Distrito Federal:

"Emenda aditiva: ao art. 1.0,
§ 2.° das "Disposições Transitó
rias" . acrescente-se:

"Enquanto esta mudança não
fôréfetuada, o atual Distrito Fe
deral será administrado por um
Governador, cabendo as funçi)es
legislativas a uma· Câmara de
Vereadores, ambos eleitos· por su
frágio direto. segundo a lei es
tabelecer para os Estados."

Era o que tinha a dizer, Sr. Pre·
sidente. (ll!uito bem; muito bem.)

As emendas são publicadas· no
fim da ata.

O SR. ALCIDES SABENÇA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela or-·
demo '

{} SR. PRESIDE1I.TTE - Tem a pa-,
laVi'a o nobre Representante.
- O SR. ALCIDES SABENÇA (Pela
ordem) - Sr. Presidente, Srs. Cons
tituintes: pedi a palavra p:rra, em no
me de minha bancada. apresentar o
.seguinte requerimento: .

Requeremos a inserção na ata dos
',nossos trabalhos de um voto de ho

menagem à memória de Giacomo
Matteoti, deputado, gran.de lutador
-anti-fascista- italiano, 'assassinado pe
10s sicários da O'VRA, a mando de
,Mussolini,_ quando o fascismo assal-

: ·tava o poder na Itã.lla:. -Justifica-se
;s homena~em à memória de Mat-

teoti coril a comemoração do 22.0 ani
versário do seu assassinato. .

Sala das Sessões, 10 de Junho de
1946. - Carlos Prestes. - Jorge
Amado. -:Carlos MarigheZa. - Mau
rício Grabois. - José Crispim. 
Claudino Silva. - AZcedo Coutinho.
- Batista Neto. - Caircs de Brito.
- Alcides Sabença. .;....... Campos Ver-
galo - Aureliano Leite. - Plínio
Pompeu. - Tritino Correia.

O reque~ento está assinado pela
ba~cada comunista e mais ainda pé
los ilu3tres Srs. Deputados Campos
Vergal, Aureliano Leite e José Leo
mil.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
justificando o requerimento, farei
algumas considerações em tõrno da
figlrra de MatteottL

Sr. Presidente, a· 10 de junho
de 1924 o lider socialista italiano
Giacomo Matteotti era barbaramente
assassinado pelos fascistas, por ter
tido, como deputado. a necessária co
ragem· -de denunciar perante o povo
italiano os ·crimes do fascismo,· entre
êles a fraude nas eleições que acaba-,
vam de realizar-se no país. ' ./

O .Sr. Aureliano Leite - V. Ex.A>
permite um aparte?

./

·0 SR. ALCIDES SABENÇA - Com
muito prazer.

O 'Sr. Aureliano Leite - Quero rei-
vindicar para o Partido Democrático
'de São Paulo -a. primeira manifesta
ção coletiva. feita, no Brasil, contra o
fascismo, e que coincidiu com o sétimo
aniversãrio. do assassinio de Giacomo
Matteotti, comemorando edificante
mente em meu Estadc pelo citado Pa!"
tido. Falartcm na ocasião, em soleni
dade na Liga Lombarda, o humilde
Deputado que ora· aparteia V. Ex.a. e
o Conde De F'ro1a.· Desejo fique CO!bS
tando dos Anais êsse episódio da vida
política· de São Paulo, ·em favor da
memória do inolvi~vel Giacomo Mat
teotti.

O SR. ALCIDES SABENÇA - Fa
tos desta natureza bem patenteiam o
valor de nosso povo. Muito obrigado
a V. Ex.&.

Num diScurso que ficou famoso.Mat~
teottl;"perante .a Assembléiami :··SUll.

maioria acovardada. diante de Musso-
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lk:J.e e seus "camisas-pretas~',sustentou,
~ invalidade das eleições.. Foi entre
;.meaças dos .deputados fascistas :Iue
litatteotti fêz sua denúncia e foi en
tre gritos ameaçadores que 2. concluiu.

Voltando ao seu lugar~ disse grace
jando aos seus "amigos:

- O meu discurso já foi feito. Tra
tem agora de preparar o meu necro
lógio.

Gracejando embora, êle- previa o
que devia acontecer álguns dias de
pois. E justamente nisto é que· está
a grandeza de Matteotti. Vendo a
Itália entregue ao saque e ao terror
dos fascistas, com um parlament-ll
domina40 pela maioria fascista, com
os cargos públicos governamentais em
mãos ie agentes diretos de Mussolini,
não trepidou o grande lider socialist9.
em levantar a sua voz para acusar'
e fascismo perante a Nação e perante
o mundo. Enquanto. uns procuravam
covardemente acomodar-se á nova-si
tuação criada para a Itália com a vi
tória do fascismo, enquanto outros
aderiam cinicamente a Mussolini, en
quant"o terceiros abandonavam o cam
po da luta, Matteotti simbolizava a
bra\'ura dos que não se deixam subme
ter nem sucumbir diante dos triunfos
passageiros do inimigo da classe ope
rária e do povo.

Que êsses triunfos seriam efêmeros,
a bistórià se enca..."Tegou de mostrar.
passadas apenas duas décadas. Mili
tarmente o fascismo foi esmagado na
Itália, o seu bêrço. Mussolini foi jus
tiçado pelo próprio povo italiano, en
forcado, pendurado como um porco de
cabeça para' baixo. Os corvos fascistas
sobreviventes rondam-lhe os restos, -

. hoje, numa. vã tentativa de ressuscitá.
los. O fascismo, como a mais alta· ex
pressão de tirania de uma classe em
decadência sôbre o proloeta;r1ado em
ascenção e tôdas as fôrças democrá
ticas, está hoje militarmente esma
gado em todo o mundo. Seus re
manescentes no campo econômico, po
lítico e moral vã.o sendo eliminados

Matteotti inspira hoje o povo ita
'fiano e todos os demais povos amantes
da liberdade' na. sua luta contra o
fascismo, o imperialismo, a reação em·
geral.' A ~onquista decêrca de 5 m1-

lhóes de votos pelo Partido Comunista
italiano e de outros tant.os milhões
pelo P2.rt1do Socialistá. são a melhor
homenagem a Matteotti.

No seu exemplo devem mira.r-se os
democratas brasilêiros, que estejam de
cididos a não permitir que um peque
no grupo de fascistas prossiga' com
suas manobras contra a democracia.,
em favor das fôrças imperlaIistas e
reacionárias.

O povo brasileiro, cheio de vitali
dade, . confiante na vitória total c5
democracia, nãó permitirá que meia.
dúzia de traidores, apoiados no capl-'
tal colonizador norte-americano e in
glês, levem o pais à ditadura e 8.0·
fascismo. O povo prestigiará seus lí
deres que, como Matteotti, tiveram
a .coragem de denunciar as manobras
dos fascistas, mesmo com o perigo dg.
própria vida. O povo sabe que com
homens assim está o futuro. (Muito
bem# muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovaDl o requerimento ofe~

recido pela bancada cODlunista e al
guns Senhores Representantes quei
ram levantar-se. <Pausa.) .

Está aprovado.

O SR.- PRESIDENTE Está inda
a hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

. Compareceram mais 168 Senho
res Representantes:

Partido Social Democrático

Amazonas:

Alvaro Maia. _
ValdeDlar Pedrosa.
Pereira da Silva.
Cosme Ferreira.

Pará:

Magalhães' Barata.
Duarte ·de Oliveira.
Lameira Bittenoourt.
Carlos Nogu~ira.

Maranhão:

Clodomir Cardoso.
. Crepori Franco.
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Luis Carvalho ..
José Neiva..
Afonso Matos.

Piam:

Renált Leite.
Sigefredo Pacheco.

Ceará.:

Moreira da Rocha.

Rio Grande do Norte:. .

Georgino Avelino.
Deoclécio Duarte.

Paraiba:

Janduf Carneiro.
SamuelDuarte.

Pernambuco:

Novais Filho.
Gereino Pontes.
Oscar Carneiro.
Osvaldo Lima.
Ferreil"a Lima.
Barbosa. Lima.

Alagoas:

Góes Monteiro.
Silvestre Péricles.
~edeiros Neto.

Sergipe:
Leite Neto.
Graco Cardoso.

Bahia:

Pinto Aleixo.
Aloisio de Castro.
Regis Pacheco.
Negreiros FaJ.cáo.
Vieira de Melo.
Eunápio de Queirós.

Espúito Santo:
AtUo Viváqua.:·
'Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Rezende.
Al~aró Castelo.
Asdrubal Soares.

Distrito Federal:
Jonas Correia.

Rio de Janeiro:
_ Pereirà Pinto.

Aifredo.Neves.
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Amaral Peixoto.
Eduardo DuVivier.
Paulo Fernandes.
Heitor Collet.
Bastos Tavares.
Brigido Tinoco.
Miguel Couto.

Minas Gerais:

Benedito Valadares.
Juscelino Kubitschek.
Rodrigues Seabra.
Pedro Dutra..
Bias Fortes.
Israel Pinheiro.
João Henrique.
José~. .
Augusto Viegas.
Gustavo Capanema..
Celso Machado.
Olinto Fonseca.
L'air Tostes.

São Paulo:

Cirilo Júnior.
Antônio Feliciano.
Costa Neto.
Horácio Lafer.
Lopes Ferraz.
Ataliba Nogueira.
Sampaio Vida!.

GoiáS:

Diógenes Magalhães.
Caiado Godó1.
Galena Paranhos.
Guilherme Xavier.

Mato Grosso;

Ponce de Arruda.
:Argemiro Pialho.
Martiniano Araújo.

Paranâ:

João Aguiar. .

San~a Oatarina:

Ota~llio Costa..
Rogério Vieira..

Rio Grande do Sul:

Getúlio Vargas.
Ernesto Dorneles.
Gaston Englert.
Adroaldo Mesquita.
Brochado da Rocha..
Elói Rocha..



Antero Leivas.
Bittencourt de Azambuja.
Mércio TeiXeira.
Pedro Vergara.
Bayard Lima.

União Democrática N acioal

Maranhão:

Alar1co Pacheco.

Piauí:
Antônio Correia.
Coelho Rodrigues.

Ceará:
Plinio Pompeu.
Beni Carvalho.
Fernandes Teles.
José de Borba.
Leão Sampáio.
Alencar Araripe.

Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa.

. José Augusto.
Aluísio Alves.

Paraíba:
Verginaiald Wanderley.
Fernando Nóbrega.
Osmar Aquino.

Pernambuco:
Alde Sampaio.
João Cleofas.
Gilberto Freire.

Alagoas:' '
Mário Gomes.
RUi Palmeira.

Sergipe:
Válter . Franco.
,Leandro Maciel.

Bahia:
Aloísio de Carvalho.
Otávie Mangabeira.
Clemente Mariani.
Rafael Cincurá..
Allomar Baleeiro.
Alberico Fraga.

. Distrito Federal:
Hermes Lima.
Euclides Fig-.leiIedo.

Rio de Janeiro:
Prado Kelly.
José Leomil.
Soares' Filho.
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Minas Gerais:
Gabriel Passos.

São Paulo:
Paulo Nogueira.

GoIás:
Jales Machado.

Mato Grosso:
João Vilasboas.

- Paraná:
Erasto Gaertner.

Santa Cat8.J.-ma:
Tavares d'Amarál.
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:

Osório Tuiuti.

Pa-rtido Trabalhista Brasileiro

Bahia:

Luís Lago.

Distrito Federal:
Benjamin Farah.
V&-gas Neto.
Gurgel do Amaral.
Segadas Viana.
Baeta Neves.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro:
Abelardo Mata..

Minas ·Gerais:
Ezequiel Mendes.

São Pallio:
Pedroso Júnior.
Romeu Fiori.
Berto Condé.

Paraná: "
Melo Braga.

Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:

Agostinho Oliveira .
Alcêdo Coutinho.

Distrito Federal.
João Amazonas:
Batista Neto.

Rio de J :me1ro:
Claudino Silva.
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São Paulo:
José Crlspim.

Rio Grande do Sul:
Trifino Correia:

Parttdó RepuõlicaJW

Maranhão:

Lino Machado.

Pernambuco:
Sousa Leão.

Sergipe:
Durval Cruz.
Amando Fontes.

Minas Gerais:
Jaci Figueiredo.
Daniel Carvalho:
Mário Brant.
Arthur Bemardes.

São Paulo:
Altino Arantes.

Partido Popular Sindicalista

Pará:

Déodoro Mendonça:

Ceará:
, Alves.Linhares:

Bahia:.
Te6àu10 Albuquerque.

Partido Republicano Progressista

São Paulo:

Campos Vergal.
O SR. NESTOR DUARTE - Se

-'ÍÍhcr Presidente, peço a palavra. pela.
m-dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem 2. pa
Lavra o nobre Representante.

O SR. NESTOR DUARTE (P~

"ordem) -: Sr. Presidente, mando à
Mesa trinta emendas ao Projeto de
OônstituiÇão, para a devida. publi
cação.

O SR. PRESIDENTE, - Tem a pa
la'V!"a o Sr. Altamirando Requi.ão,
p~eiro oroom iIiscrito.

O SR. ALT.MnRANDOREQ1AO
- Sr.,-Presidente, Srs. Repre~tan~

~.' De..acôrda. cos a\S i~as que ,aqui
expus e defendi, -em dias do Dlês pa.s-

sado, e referentes a problemas edu
cacionais do país, tive oportunidade
de organizar uma emenda .que desejo
submet<=>..x à esda:recida~· apreciação
dêste plenário. Correlatamente - e
visto que se trata de outras questões
cuturais - também tive ocasião {ie
preparar emenda que atende à cir
cunstãncia de não permanecerem no
projeto da douta Comissão Consti
tucional. e também, por fôrça de nossa.
tradição política')' em matéria paxla
mentar, nem a data de 7 de abril 
a da ino'vação - nem a de 3 de maio
- a da. tradução - Como êstes pro
blemas envolvem assuntos sôbre os
quais já fôram apresentadz.'s diver
sas emendas à Mesa, e sôbre elas
inúmeros senhores Representantes já
se externaram, desta tribuna, pediria.
particularmente a atenção dos Senho
res Ata.liba' N0gueira., Brigido Tinoco,
João Mendes, Aurelino Leite, Jõnas
COrreia, bem como invocaria a pre
ciosa atenção úe nosso eminente co
lega Dr. Christiano Machado, se, por
acaso, estivesse aiQui presente.

R e.digimos, assim, a primeira. emen
da ao artigo 4.°:

OI1Jde se-lê: "Art. 4. C-ompete
priva.tiva.:m:ente à União legislar
sôbre:..... XV. Diretriz.es da
educação. XVI. Ensino se=:undá.
rio e superlor".

Leia-se:
"Art. 4. Compete privativa

mente à U:uão legislar sôbre: 'XV.
Diretrizes da educação, contidas
num planto nacional, em que fi
xem os senguintes e imprescritíveis
princípios:

a) :federaJização do ensino, em
todos os seus graus e ramos, pri
máTio, secunrlãrio, nnormal, supe
rior e técnko-profissional, sem
,p:rejuízo da ação 5~letória dá ini
cia,tiva particular. em confor-mida
de ce:m o l:l..rt. 164, § 32, e obri
gada a C()operaçáo financeira dos
Estatios, sob a' forma de cotas
anuais. na . base dos respectivos
orçamentos ;

o) ensino primário integral,
gratuito, de freq,üência. obrigató
ria, e:h1;ensivo a adultos;

c) magiStério primário habili
tSido p.c.T dlplama, expedido S(pós
terminação do curso de professor
:nas escolas normais, respeitado, o
direito de precedência· do mereci
mentO, ,de SC'-õrdo CQIIIl o curso de
'éads.'·indiv'Ã.uo,.e garantindo, nos
es~~wa. P8N.~cú.la.res, o
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intexêsse públlco. med1a.n.te provas
de habilitação. que a lei estabe-
cer; /'

De referência a esta letra, !aço, aqui,
um parênteses. Vem ela 'perfeitamen:te
atender ao que na última sessão de
fendeu, desta tribuna, o Sr. Repre
sentante Lauro Lopes, relativamente a
validade dos diplomas de professor
primário, formado pelas E...c:.colas Nor
mais de determinados Estados, em
todos os demar5 da Federação. Quer
parecer-m.e. tais foram as demonstra
ções de apreço e aplauso que Sua Ex
celência recebeu. na ocasião, que estas
sugestões, por fôrça, hão de ser con
sideradas como correndo em auxilio
plenário.

da gratuidade do ensino, em
todos os seus grau ou ramos, a
ra os alunos nimiamente pobres,
segundo os têrmos que se fixa-
irem em lei; .

Out.."'a aqui ventilada, e já contida
numa emenda de ilustre Represen
tante, se não me engano, do Estado
do Rio, envolve, precisam.ente, esta
preocupação legal.

e) magistério &eCundá.rio e su
perior constituído mediante con
cor:rên,cia de títulos e obras,
que comprovem, individualmen"ta
/mérito estPOO1-afizado, na cadei
ra de cada professor, respeitada
a leigslação especial, na espécle,
com fundamento no critério de
eleição, por voto de mais de dois

, têrços das respectivas congrega
ções.

.j) obrigatoriedade do uso da.
[fngua nllJCional, em qualquer
grau ou ramo de ensino, exceto
no de idiomas estrangciros;,
'secundário gradual;

to
Visa esta letra corrigir' a erronia.

inquaJ.if1cá.'Vel, em matéria de noss3.
legislação de ensino, de se permitir,
até hoje. apesar das restrições est-a.
belecidas pela reforma Ca;panema, de
se pe...~tiI no ensino secundário um
sistema a.nac.rônico,' abolido por todos
os povos avançados em matéria edu
cadonal. !lO mundo inteiro.

O Sr. Jurandir PiTes - V. Ex.Q
tem tôda a razão!

O SR. ALT.AMIRANDO RE
QUIAO - 'h.) programação de
matérias, tanto no curso· prinlá
rio como no secundã...""io. de ZQl"
te que, respectivamente, não se-

jam ministradas aos alunos maIs
de quatro disciplinas, em um, e
n:ul.is de seis, em outro, de refe
rência. a cada série;

Isto é !para se evitar, esclareço
daqui, o abuso de se ministTarem 11,
12 e às v.ezes 13 discipli.nas na. mesma
série. à mocid3!de, atribtl.1aõa com as
preocupações de um ano letiv-o satu- .
x:ado dê obrigações' disciplinares!

O Sr. Campos Vergal - Lembra
ria a V. Ex.a grave êrro pedagógico
no caso do ensino do francês, no
quarto.,. ano do curso ;primário, que
equivale 2.0 ano de a:dmissão ao gi
násio. São alunos que mal sabem
escrever o português e que, no en
tanto, são forç.a.dos a estudar fran
cês. Calcule V. Ex. a. o êxro dessa
aplicaçãot

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO
- De fato, o nobre Representante
tem tda a razão, neste particular.
como a teria. em inúmeros outros, a
começar pelo, ensino da História Ge~

ral, na 1. a série de ginásio, com a.
idade antiga ea medieval, seguido,
na 2. a ~ caro. a moderna e a contem
porânea, quando a associação de
idéias e outros requisitos da forma
ção psíquica dos meninos não ofere
cem demaneiJ:a alguma eleme:qtos
para -~ retenção pela. memória. de
fatos longínguos, no tempo e no e,3
paÇO. Esta contraindicaçáo poderia.
ser substituída pela. adoção de· outro
programa em que se mandasse ensi-.
nar tais crianças a noÇão de fatos
mais próximos delas. 'A inversão,
portanto: história antiga e história.
da ida:de média para depois, embora'
nisso houvesse, talvez, nova contti.
inIDc.ação cronológica isto é, a de
fo!"1D.a.tmos no ~ír~ dos alunos
uma perspec-'"J.va <io mais próximo
antes do mais. remoto!

O Sr. Oampos Vergel - Plima
mente de acôrdo com V. Ex.a e acho
que constitui efetivamente êrro psi
cológico o fato de queremos obrigar
os alunos da. primeira e segup..da sé
ries ginasial a estudarem História.
Antiga, tôda. a civi-lização do velho
Egito e da. Fenicia, esqueeendo-se de
ministrar ,aos aluriôS noções sequ~
dos -acontecimentos. aos quais estão
adstritos nos momento i .
. Sr. Rui Sa'!Z-tos - V. ~.a de
fende a unidade do ensino prtmá...
rio em todo o pais?
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o SR ALTA:MIRANDO REQUIAO
- Pedi..."ia ao ilustre colega e con
telTâneo a gentileza de ouvir-me.
até o fim, porÇJ.ue aqui vêm, imedia
tamente a:PÓS .as emendas, as just!·
ficativas que aaedito, esclaJ:.....ecerão
completamente' o assunto de seu.
aparte.

O Sr Rui Santos' - Perguntei, por
aue na redação da emenda não es
{ava o assunto bem clM'o.

O SR ALTAMIRANDo REQUIAO
(lendo) . - Letl"a

i) ensino religi.oso facultativo,
de acordo com a coDf~ssão dos
alunos.

O Sr. Rui Santos - Nesse ponto,
discordo de V. E."'r.B

O SR. ALTAMIRANPO REQULltO
- Não faço. neste passo. mais qúe re
poetir a letra da excelente Constitui
ção de 1934.

O Sr. Campos VergaZ ~ O ensi:1o
religioso deverá' ser ministrado fé.:a.
do horáxio comum.

O SR. ALTA1\fiR!'",NDO 'REQUIAO
-li isso respo~derã a legislaçãô espe
.dal, que houver de ser baixada, a.
resueito. .

Ô Sr. Rui Santos - O ensino :reli
gioso, na escola, faz com que a crian
ça perca a religíãG.

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO
(Lendo) :

j) educação física limitada aos
imperativos ds. eugenia e às exi
gências pacif1ca~ àa ciência peda
gógica;

k) 'educação militar, sob contrôl~

do Ministério da Guerra, contida
nos Úmites dos deveres dre cida
dania de quem atingir a idade 'le
gal, para prestação de tal serviço,

- sendo a. mesma já ministrada
como se se tratara dêste último,
para conferir a carte:ra de re
servista;

n reconhecimento dos estabele
cimentos particulares de ensino,
somente quando assegurarem a
S2US prof.essõres remuneração COrl

~gna e estabilidade, enquanto
bem servirem às respectivas fun
çóes.

o Sr. Campos Vergal - V. Ex.a. tem
tanta razão nesseparticula!' que de
sejo documentar a asserção do ilustre ~

colega, lembrando que há inúmeros
professõres de ginásios munic:pais do
Ests.do de São Paulo que não re
cebem v·encimentos, ou estão com
estes em grande a traze, circunstân
cia essa que trás aos professôres di
ficuldades insanáveis.

O SR. ALT.A::MIRANDO RE-
QUIAO - Vê \-. Ex.R, portanto, a
procedência do que se acha contido
na. alinea, que proponho.

Agora o inciso XVI - (Len
da) _. A natureza, finalidade e
constituição da Câmara Nacional
do Ensino, órgão normativo, con
sultivo e deliberativo, ao quaJ
incumbirá manter a unidade da
o:ganização do ensino, no pais,
examinaI alVitres e propor a.o
Govêrno rodas as medidas ne
oessáriM à melhor solução dos
problemas educacionais. inclusive
o plano nacional de educação, as
quais sõ serão executa..das após
anrovMão do Poder Legislativo.

• parã"grafo único. lt condiçã.o
essencial para - fazer parte da
Câmara' Nacional do. Ensino ser
ptofessor, com tirochUo de m-ais
de dez anos de serviço. no ma.~

gistério, ter' pxovada ca.'Pacidade
cuItmal e notável com:t>etência
técnica.

Ohegamos, afinal à justificação,
para a qual ~ediria a atenção do
nobre Represer.•.tante Sr. Campos
Vergal, bem como a do ilustre e
prezado colega, amigo e conrer.i."âneo,
Sr. Representante Rui ,Santos.

PLANO NAc:rONAL DE EDUCAÇÃO

Afigura-se-nos -quase excusável a
justificação da eXistência de um êr.ro
gra"Ve, no modo por que se tem pre
ten.õ.ido, até hoje, solucionar os pro
blemas do enSino brasileiro, sem a
adoção de um plano' previamente
julga.do . idôn-eo, capaz de cony;..r às
instantes solicitações de nossa gente..
na base em que o propomos, para
figuxa,:r, no panorama das conquistas
pedagógicas do p.a.1s. Perfilhado, com
a.les.n~ mais restrito, pela Carta de .
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1934, em seu art. 150, letra a), tor
na-se cla.ra a sua benemérita finali
dade, no que concerne à unidade

~ de ori-entação científica do ensino,
ao reg:L.-ne escolar, ao lJr.()vimen~ ~ dos.
cargos do magistério, à sistematiza
ç§.o dos cursos. à garantia dos di
reitos pessoais, à questão dos pro
gramas e horários, e a.a próprio nexo
da metoddogia didática, o que tudo
junto evitará dispersão de iniciati
vas imuladas, antagonismo de ten
dências impediti"vas, cor..flíto de le-·
gislaçóes disparatadas e ana.c.rônicas.
numa pa.lavra, a falência das insti
tuições 'culturais, cujos fundamentos,
1rTetorquivelmente, repousam no en
sino do povo, instituído em ha.rmo:riia
oom os reclames .da sociedade.

O projeto da Constituição visou
(segundo, ainda há poucos dias, em
a.parte ao discurso do Repres-entante
Joã.o Men.des, teve oportur...idàde de
declará-lo o nobre relator da sub
comissão de educação e cultura, 8e
·nhor Ataliba Nogueira) subtrair à
"ação asfooa:l·te da União" uma
granlj,e parte do ensino, em tenta
tiva descentrallz~dora, encomiada
com'o obra de salvação pública.
Francamente - e nisto vai perdoar
nos o d.1stinto relator, - não des
cobrimos nenhuma procedência, nem
vantagem, nem razoabilidade, na ini
c i a t i va supramencionada. Se a
União, com as fôrças de que dispõe;
com os eLementos de que pode su
pri['-se, na sua alçada, de amplitude .
sem igual, dentro do· cenário brasi
lciro; com os requisitos materiais,
morais, técnicos e culturais de que
se torna possuidoc-a;: com a função
suprema de r~edora e selecióhadora
das elites, esti destinada a asfixiar
o ma.gnifico empreendimento de for
mação de nossa cultura; então, que
c:lizermos, francamente, dos Estados
ou dos Municipios?

Não vemos lógica - repetimos 
nessa atrlbuiçã:o 9-0 nobre Represen
t"2lnte po.l' São Paulo, primeiro por-

. que ninguém, com justiça e s1d.te
màticamente, podellia acusar a
Uniã,Q de crime semelhante, e, de
pois, parque se ela, com os recursos
que estão a seu alcance, não é po
doer bastante pars. realizar a insigne

. tar-efa, nenhum mais estará à al
tura de fazê-lo, no Brasil.

O Sr. Ataliba Nogueira - Respon
do, imeditamente, às duas questões.
Primeiramente. -o que há. feito a
União, é porque os recursos mate
riais são quase todos para ela, en
quanto os Municípios se 'estiolam..
Conseqüência.: ensino primá..~o quaSe
nulo. Quanto ao outro aspecto a.
que aludi, a União procurou asfixiar,
e asfixiou, de fato tudo o que era
pios no Brasil.e esta diversidad-e vai
oc~ionar tantas forma.s diferentes.
A União dá o pad1"ão e centraliza.
tudo no Rio. lt a a.sfixia do ensino
no Brasil.

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO
- V. Ex. a acreditará, talv.ez, que
não me ocorrereram tôdas essas razões?
Ocorreram, sim. Mas é que militam
cantra elas razões outras, de "tal mag..
nitude, de tal relevância, de tal re
percussão, no cenáráo da Federação,
que aquelas,. lS levantadas, dai, pOJ
V. Ex. a. se afigurarão, ao onserv.ador
meticuloso .razões de "lana caprina",
baseadas na tr.adição do exemplo nor
te-americano, 'exemplo que, em ne
nhuma hipótese; poderemos invO"'...ax,
dadas • as origens .da nacionalidade
daQ..uela grande potência, a:b.soluta.
mente diversas da:;; nossas, dado I;)

caráter do povo ianque e· dadas as
linhas administr:a.tivas da formidável
P..mérica de Jefferson, totalmente di
versas das da nossa evidente orga
niZação administrativa.

O . Sr. AtaZiba Nogueira - Não
hâ Ministério da Educação nos Es
tados Unidos da América do 'Norte!

O SR. ALTAl\.fiRANDO REQUIAO
- Eu. sei, mas V. Ex.· não nega.rã.
que, desde a chegada do "May
Flower", paralelamente ao espírito
de auto-govêmo do ensino nor
te-americano, houve quem contra êle
se batesse, bastando, mais tarde, lem
brar aquêle mesmo Thomas .Jefferson
~~ ,

a;- que hã pouco aludi, e que represen-
tou a opinião centralizadora do ensino
:ú".ancês•.

O Sr-. Rui Santos - A Inglatuerra.
creou recentemente o Ministério da
Educação.
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o SR. ALTAJ."\iIIRANDO REQUT..AO
Não inv.oquemos êste exemplo,

porque o exemplo inglês é paralelo
ao americano, e ambos não convêm,
absolutamente, às exigências do meio
br2.Sileiro. E depois, na ocasião de
discutirmos o assunto, entrarei em

a SR. CAMPOS VERGAL (Sôbre a
ata): - Sr. Presidente, solicito àe V.
Excia. a fineza de mandar substituir
o seguinte trecho do discurso que on~

razões de ordem tal que hão-de escla·
reeer a mátéria, o que não'posso fa
zer, agora, porque o tempo de que
disponho não daria. p.ar.a que eu com
pletasse a leitura de minha -justifica
ção.

O Sr. AtaZiba Nogueira - O en·
.sino primário é ou não um serviço
exclusivamente local?

o SR. ALTAMIRAND.O REQUIAO
- Por um ângulo, mas é, sobretudo,
uni· serviço .':laciop.al, porque, hoje,
o professôr primário não é mais
aquêle ente contido na concepção dô
antigo me.stre~esco~a. N.a atualida
de, o profe.ssôr primário,pelo próprio
critéri<t norte-americano, é o com·
uutor fundamental da democracia e
da Nação!

O Sr. Ata·Ziba Nogueira - Isto cha.
ma·se nacionálismo, e tem definição
precisa na teoria ,lJolítica.

O SR. ALTAMIRAJ."IT)() REQUIAO
- V. Ex.F. não há. de ser men05 ,na
cionalista, por êsse ângulo, a que está.
qu~endo levar a significação de "na
cionalismo", do que eu, porque com
bato e combatel'ei semPl'e êsse fator
ca.ractel'istic.o de usurpação tota1., que
leva os povos às hecatombes sangren
tafi, como a última a que vID!OS d~

assiStir! <

O Sr. Campos VergaZ - V. Ex.a.
é favorãvel à centralização do ensino,
em todos os seus aspectos?

O SR. ALTA.MIR.~ REQUIAC
-A f-eder~lização está contida. na m
!lha emenda.. Vamos, porém~ ao fim!

O Sr. AtctZiõa Nogueira - A ori
tica que faço se volta contra vinte
anos de tirania e IllssO jamais en
volverei a. pessoa do ex-Ministro da.

Educação, Sr. Gustavo Capanema.,
cuja cultura e valor reconh~.(), as
sim como reconheço o denodo que
sempre revelou no cumprimento de
seu dever.

O SR. ALTAJ\IIIRANDO REQUIãO
- Não discutimos pessoas, mas teses

Não vemos ministros TI.em n:linisté
rios, mas, sim, e acima de tudo, a cau
sa pú.blica, a conveniência suprema
da nação!

~ exato - somes os prL-rneiros R.

proclamá-lo, e prcclamámo-lo, da tn
buna, há cerca de um mês - é exato
que a União, por via de êrros incri·
V€lS, de agentes adrrlinistrativos me~

nos cautos, preocupados com a âns1,S
de deixa;- sinais de sua passag(,;m :la
administração, e com a cumplicida.1e
do Poder Legislativo, algumas feitaS,
há comprometido;' lamentàvelmente, a
causa de nossas instituições educacio
nais. Mas, os êrros fôram dos homens,
qu.e p.assaram pelos postos federais, e
que teriam passado, igualmente, p~

los govêrnos estadu.ais ou municipaIs,
ensejando as mesmas e desoladoras
conseqüências, dentro de suas respec
tivas alçadas. Retirar, pois, da União
determinadas atribuições, sob aquele
pretexto ou fundamento, seria querer
combater efeito e não causa, seria
pretender fUgIT a reflexos, em vez de
dirimir os inconvenient-es que os ge
raram. Tracemos, sim, rumos certos à
nossa organização pedagógica e à.
nossa sist.ematizaçáo didática, para fi
car seguros de que não haverá en
sanchas a asfixias ou deturpações
quaisquer, permissíveis aos executo
res dêsses rumos, com as virtudes que
a federalização e a planificação pro
piciarão, .certissimamente, à obra de
unidade nacional, por intermédio tia
unidade de determinantes e da siste~

mática da educação do povo, -sem es
quecer a evitação dos exotismos de
caráter dispersivo, encontradiças no
campo das especulações da filosofia
educacional e' das preocupações indi
vidualistas, "fomentadoras de regiona
llsmos estéreis ~e de desentendimentos
lam-entáveis, saturados da famigerada
mania, de inovar mesmo co-ntl"a as rea
lidades brasileiras, como, repetid~

mente, tem ~ucedido, com. o sdvento de
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:reformas propiciadas por inúmeros
administrantes, dispersos ou sal
picados pelo Brasil afora ...

ABOLIÇÃO DOS CONCURSOS DE PROVAS

O que propõe a emen'Cla, sôbre O

provimento dos cargos do magistério,
secundário e superior, abolindo o cé
lebre concurso de provas, .prescri~o
nas refo:rmas Epitácio, Maxi;miliano,
Rocha Vaz, Francisco Campos e Ca
panema, e imp.erz,tivamente estabel~

cido pela Constituição de 1934, em :i{'U

Art. 158, colima recompôr o quadro
de rigorcso respeito ao espírito da pro
prla lei, vLeto' que àe naàa servirá esta
se, com a sua vigência, contrária às
expressões objetivas do meio sochl,
estiver, constantemente, a ser burla
da, na. 3li3. essência, nas suas sábias
;previsões e nos seus imaginad{)s efei
tos.

Há cerca de três decênios, escrevia
o eminente Professo.! Pinheiro Guima
rães, de referência a uma das muitas
refonnas de ensino, consumadas "'n
tre nós, e então amplamente preconi
zada, por muitos' corifeus da sabedo
ria oficial, que, do mundo inteiro, ap~-

'nas na China ainda se usava o con
curso a que nos reportamOs, como
pro.cesso seletivo, no particular entre
aludido. E, ainda há poucos dias, nu
ma das últimas reuniões da Socieda
de de Medicina e (JÍImgia, desta Ca
pital, com a presença do Sr. !V'".J.nistro
da Educação e do Reitc::.· da Univer~i

dade elo Brasil, teve e-ste a franqueza
e patriotismo de fulmina-r, categorica
mente, a instituição sôbrerreferida
atenta a circunstância, notific.'tda ~

la Nação inteira, de que, em tese e :por
via de regra, os concursos não expn
roem o que dêles seria lícito esperar.
It o caso de tr2.11SCrevermos, aqui, com
p.e·rfeita oportunidade, o dito senten
doso de arguto comentarista de nossa
imprensa, em artigo redacional:to
"Correio da :M:anhã", veiculado em dias
do transato mês de abril, precisam·en
te em abono das palavras do Professv:'
Inácio de Azevedo Amaral, publirvadas,
riaquela ocasião e no mesmo sentido:
- "otimos concursos não eVitara!Il.
afinal, péssimos professores"! Co::::..
efeito, é isto uma grande verd2.de.
porque "M profunda diferença. entre

ensinar e soltar fogos de piro.téc~

intelectual, . como geralmente, se faz
em prélios dessa espécie".

O Sr. Hermes Lima - Permite
V. Ex.a um aparte?

O SR. ALTAL\lIRA~j·DOREQUIAO·
- Vou termjnar a leitura, e V. Ex
celência, esclarecido sôbre o meú pon
to de vista, dará o s€u aparte.

Trata-se, aqui, no entanto, dos con
curSClS ótimos, daqueles em que o me
recimento comprovado, na evidencia
ção da su:peTioridade dos candidatos
vitoliosos, acaba, abrindo falência de
C€ncionante, no exercício da função
confia.da às suas luzes. Que dizer,
pois, dos "outros", dos' "delI"..ais", dos
"tais' que torloo conhecemos e de que
guardamos amargas, dolorosas, aca
brunhantes recordações, daqu€les nos
quais fôrças estranhas, presrtigio.s in':'
débitos, intromissõ€s ostensivas até,
illioCJuindo na ação ~as bancas, aca
bam, sempre, por sotopôr os candí:
datas' idôneos à inferioridade mani
fest.a de nepotes ou comensais?

O Sr. Ataliba Nogueira - Então,
a culpa não cabe aos concu...""Sos, e,
sim, aos seus real.i.za.dores.

O SR. ALT.AM:IRANDO REQUIAO
-'- Sim, mas o fate;> é que as nomea
ções se fazem, sem que se procure sa
ber de quem seja a culpa referida.
A nomeação é o ponto nevrálgico dos
concursos, e em tôrno do qual gir2.m
tôdas as competições. Depois, se as
bancas são as culpadas, isto não jus
tifica a falência das provas por elas
feitas.

O Sr. Ataliba Nogueira - Os con
cursos exigem prova de cultura;prova
didática.

O SR. ALTAMIRANDO REQUIA.O
- Tudo isso tem sido ineficiente, por
que eu mesmo assisti a um concULrSo.
na Bahia, em que fig1lr'M'am candi
datos superiormente habilitados, em
cultura e ta.lento, 05 quais foram sub
metidos à humilhaçâ() de se verem
classificados em terceiro e quarto
planos, ao passo que outros, em si
tuação muito inferior, no consenso
unânime de entendidos, lograram me
lhor'-colocação, tendo um dêles abis
coitado a. cátedxa de professor.
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o Sr. Ataliba Nogueira Então,
podemos criticar a mesa examiu,ado
1'30 .nunca o processo do concurso.

O SR. ALTAMIR...~REQUIAO
- Se o nobre Representante tem ra
zão, a maior parté dos casas fala,
precisamente, po!" ser a maioria, con
tra sua própria tese.

Aguardo, agora, e C'OOll PTaz.eT,ó
aparte de meu distinto colega, Se
nhor Hermes Lima..

O Sr. Hermes Lima - Deseja.va êli
zer que a única ma~ei!"a de evitar o
mal dos conc1L.""Sos, é· instituir a car
reira de professôres. O que não é pos
sível é sub-stituir o concurso de pro
vas pelo concur.so só de títulos!

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO
- De titulos e de obras, disse eu.

O Sr. Hermes Lima - Também isso
/não é possível, pois, V. Ex.s sabe, no
Brasil umà pessoa chega aos trinta
anos, tendo mais títulos do que os
anos que possui. É muito fácil arran
jar titulos, neste país.

o SR. ALTA..1\fiRP...NDO REQUlAO
- Minha justüicação responde pre
ci~amente à alegação do nobre re
pr~nta:nte.

O Sr. Hermes Li71'.a - Devemos
substttuir o sistema atual dos con
CUTSOS pelo sistema. da carreira de
professõres.

O SR. ALTAlvIIRANDO REQUIAO
- Eu. não seria' contra êsse ponto
de Vista ,que é justo; mas temos de
seguir uma diretriz global. .

O Sr. Herm~ Lima - Quero dizer
a V. ,Ex.a. que será agiavar o m~l,
substitUirmos o concurso de títuloS
pelo de provas ...

O Sr. Ataliba Nogueira - Apoi.aldo.
O Sr. lIermes Lima - ..• ou subS

tirtuinnos o de provas pelo de títulos.
O Sr. AtaZiba Nogueira - Apoiado.
O Sr. Hermes Lima - E' necessá

rio que :fiquem os dois, se o sistema:
tem de ser mantido.

O Sr. Ata.Ziba Nogueira - Mas nun
ca a carreira.

O Sr. Hermes Lima - O sistema,
a meu ver deve ser substitu1do pelo
da carreira.

O SE.. ALTJI..M!RANDO REQUIAO
- Não sou contra o ~onto de v~a de

V. ExB.. e não estaria longe de acei
tá-lo, no conjunto de uma reforma
orientada num s6 sentido. Viso, com
minha emenda, a subst1tuição do con
curso, que falhou inteiramente no
Brasil, por um sistema a respeito de
cujos fund.a.mentos não cheguei al.'rJ.da
à verdadeira razão, porque V. E.;::l.. o
impediu, com a oportunidade de dar
me seu honroso aparte.

O Sr. Hermes Lima - Veja V. Exa.:
tem ha7ido muita injustiça em con
cursos no Bra.:::il; mas tem havido jus
tiça também, em casos extraordinários,
inclusive em alguns ocorridos na
Bahia, como V. Exo. . é testemunha.

.O SE.. J.~,TAl.'\1IRANDO REQUIAO
-Mas em acentuada' minoria. E a
prova é o dito • sentencioso de que
·'ótimos concursos não evitaram pés
simos professôres."

Agora, tenha V. Ex:l.. a bOndade de
ouvir as razões de ordem psicológica
e emocional contra cs concursos.

O Sr. Hermes Lima - Permita
me ainda acrescentar o segui..'"lte:a
instituição da livre docência, no 'espí
rito em que foi criada pela reforma
Francisco Campos, podia perfeitamen
te obi..'iar o mal dos péssimos profes
sôres com bons concursos.

O SR. ALTAMIRANDO P.,EQUIAO
- Mas V. ExB. há de ter visto que.
até hoje, nem com a adoção da livre
docência foi possível salvar o magis
tério do naufrágio dos professores pe
tos tais concursos de provas!

O Sr~ Hermes Lima - Porque a
livre docência não foi verdadeira
me:lte atendida como estava. consa
grada na reforma Francisco Campos
- uma das melhores reformas de
ensino já aparecidas no Brasil.

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO
- Respeito a opinião de V. ,Exa.. por·
que sou um espírito realmente demo
crático, mas peço licença para dis
cordar. dela, no julgamento da refor
ma Francisco campos.

O Sr. Campos Vergal-Não se deve
• esquecer o tempo em que fol feita essa.

reforma.
O SR. ALTAMIRA1\TDO REQUIAO

- Rogo aos prezados colegas que me
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deixem terminar a leitura da minha
justificação.

"Estamos, pois, com a grande co!'~,

rente dos que julgam o concurso de
provas irritante e desmoralizado ana
cronismo, menoscabo à consciência
coletiva, farsa impertinente, sem ne
nhum proveito para a moralidade do
"ensino, de inconvenientes até ernocio
nais, na apuração do mérito dos m
divíduos, sabida a circunstância da
notória lnfluição dêsses fatores sen
soriais, no ãnimo dos concorrentes e
quiçá de seus julgadores.

Adem.ais, as próprias leis brasileiras,
a própria lei Francisco Campos, a-

o própria lei Gustavo Capanema - e
peço agora a atenção do ilustre re
presentante Sr. Hermes Lima -' a
própria legislação brasileira que ado
tDU o concurso para o magistério ofi
eia1' como incomparável meio de bem
servir à causa da Nação - porque é
conviccão formal de todos,.a estas al
turas da civilização contemporãnea,
que a República e a .democracia "de
pendem, sobretudo, da educação de
seus filhos", segundo o conceito .cria
dor do ensino secular norte-america
no; as próprias leis :brasileiras
iamos dizendo -' deixaram de exigi
lo para os cursos particulares - equi-

. parados, fazendo questão, apenas, de
"provas de habilitação", determina
das em lei ou regulamento". ex-vi do
atrás citado Art. 158, da Constituição
de 24, acrescido das permissibilidades
de seu § 1:°" relativas a professôres
contratáveis. por tempo certo.

V. Ex.a não contestará - Sr.
Deputa.do Herm'es Lima - que o en
sino oficial é uma pa!'-cela minima do'
ensino minístrado no Brasil, e, sem
o concurso, sem essa simulação. sem'
essa cDndecoração, sem essa forma.
lidade estabeledda apenas para o· en
s1ID..o oficial, sem a instituição do oon
curS'O, feito sob as- vistas de pro!esso
res, que não se submeteram, muita
vez, às mesmas provas, onde fica, afi
nal, o ensino particular?

O Sr. Hermes Lima: - O concurso,
embora não evite que maus professores.
cheguem à catedra, não tem sido essa
'simulação, essa condecoração a que V.
Ex.B &e refere!

o SR. ALTAJ.'\1IRANDO REQUIA.O:
- A opinião de V. ·Ex. a. é respeitável•.
repito, mas não a aceito. ,Invoco índi
ces, pois isto aqui não é uma retalia
çãc de reputações mas uma def-esa
franca, bem intencionada, honesta, su
prema, dos interesses da comunhão
nacional.

O Sr. Hermes Lima: - V. Ex.a me
perdoe. Não. é, apenas, respeitável:
mas opinião, também, fundada n05
fatos ..

O SR. ALT.~'iliDORJEQUIAO:
- Enrtão, V. Ex. a; aCha que o que se
encontra aqui concatenado. na minha
Justificação, também não é fundado
nos fatos?

O Sr. Hermes Lima: - Não digo
isso. AfirÍno .~a opinião, dizendo
que o -concurso no Brasil não é w:na
condecoração, uma simu1:a,ção, uma
farsa; se funda nos fatos!

O SR. ALTAMIRANDO REQUT-AO:
Falo em tese. N&turalmente, há

~eções e excelentes prcf€ss'Ores, es
colhidos em concursos memoráveis, que
honraram e honram a instituição do
concuxso. Entretanto, não dtscutimos
com parcelas minimas, com a mino
ria. I:nf.elizmente, as introm.issões in
dé'bitas nD assu:nto, são em coefi'Ci'ente
muito amplo!

O Sr. Hermes Lima: - Veja V. Ex.a
que as intromissões indébitas seriam
maiores no sentido do concurso por
titulos, porque o ~ julgamento dêsses
titulos é mais subJetivo' ào qu-e o jul
gamento das prevas!

O SR. ALTAMIRANDO REQüIAO:
Ouça V. Ex.a O resto de mi.n.li.a

justifi<eação.
O Sr. Hermes Lima: - Com mUitG

prazer.

O SR. ALTAMIRA..1IIDO REQTI:lAO:
(lendo) - Em face dêstes a..-gumentos,
tI'8In.&.úcidos e serenos, 1evantar-se-ia,
talvez. a interrogativa sôbre que ele
mentos deveriam prevalecer, então.
para a eooolha d·e unrcatedrátlco; 00
bre que titulos. e quais dê1es mais dig
nos, em abono dos pretendentes. "nu
ma era em que cUido é tftulc": se ao
proposta da emenda nã.o fôsse lJ.em
explicita, no acêrtc do que conceitu2..
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Respondo. aqui, agora, ao Sr. Depu
tado Hermes Lima, quando disse a.pre
sentarem certos portadores de titulos. ,
candidatos de trinta anos, .mais titu-
las do que os próprios anos de exis
tência.

Se, como escreve o' jornalista retro
deter:minado, quem compulsa os fo.
lhetos adI'ede feitos, como catálogos
de títulos. "pelos 'candidatos ao ensi
no, :ri-se ou fica pezaroso", especifi
quem-se, então"as caracteristicas dos
títulos e das obras, que sejam de
mister, para justificar a, idoneidade
dos titulares e autores, enquadrando
os, inapelàveImente, na especialidade a
que cada qual aspira" e dando-lhes a
altitu~e que a honra' de ser mestre es-
tá a exigir-lhes. .

RESTRIÇÕES AO NAZI-FASCISMO EDUCACIO

NAL

No que se relaciona com as alíneas
j) e k) da emenda; clara,' sem dúvida",
é a intenção de opor embargos à ma
nifesta tendência fascist8l, existente na
atual lei orgânica do ensino, secundá
rio, cujos inconvenientes pedagógicos,
morais e ideológicos não são,' nem lon
ginquament~, compensados. pela no
ção de devotamento e de serviço à Pá
tria, que, por acaso, venha a mesma a
ensejar. .

Deve de ter passado, efetivamente, a
fase crucià.l do mundo, em crise dou
trinária. sObre cujo complexo político,
em referência aoQ nazi-fascismo e· à.
sua brutal agressividade, o grande pro
fessor inglês. R. H. S. Crossman,
num de seUlS livros mais famosos, e a
que aludímos, em nosso discurso de 6
de maio último, na Assembléia Cons~

tituinte, escrevia a' segUinte memorá
vel llção: "me é o aniqUilamento de
tôda Vida civil. com a cOI:l.seqüente mi
litarização das atividades totais da
Nação".

:É mais ou menos, o --que adverte,
igualmente, outro' luminar da' sacio
lcgl8l, e do pensamento moderno. na
livre' e democrática Inglaterra,o no
tável '. professor . Bertrand . Russel,
aplaudido auto!" de The ancestry .. oj
fascism.; qUa.ndO' 'alude a essa' preo
cUPação,- mórbida .e-' criminosa.; ,de· pro..
vocar-se, de excltSü:'-se, de instigar-se,

na mocidade, a. autoconfiança ruido
sa, e o nacionalismo exagerado, que
preparam as gerações para" a guerra,
desde os primeirO'S anos de ginásio,
sem as preparar, desgraçadamente,
para a vitória do direlto, da justiça: e
da liberdade, como sucedeu nos países
totalitários, esmagados mt derradeira.
conflagração.

Da mesma tese não se afastou Karl
Mannhein, o glorioso expatriado e
mestre alemã,o, qUe Londres acolheu
COIn estraordinárias honrarias, dando
lhe uma cátedra, entre os seus pro
fessores; e Konrad Heiden. na sua
impressionante História do Nazismo.
outro caminho não seguiu.

Não nececssitamos aduzir maIs na
da, por isso mesmo, para fazer enten

. didos os nossos argumentos ...

A CÂMARA NACIONAL DO ENSINO

Quanto às' àlemais Letras do mciS'o .
XV( deixamo-las à simples análise dos
noosoo ilUlSbres pal'"es, tal a sua jus
!tez.a. e tlal a sua meridíLaDla ool!llv~

IIlJlência. Resrta. ~i:lo. re<f"!'tiT
mos alguma coisa., em favo1' dla 00
g.emoo. cOIlCl"etwada na OâmIarn Na
ciona[ dlb ET'...ISin<o, POlI' DÓS prQl?OSta
pM'a SUJosttlituLr o 3..tuaJ. Ocmselho Ns.
ClionaJ de Ed'ülCl3iÇão, d:e melancólica.
1n.eiciência, pesar dos nomes 1J:u:snr~

e dla~ tn.-dlooutíveilS oompetêIllCias que
o compó€m, uma dás quais teve oca
siãio &e nm eSlC'1a1'looer, oom seu WO-
veI"bial ca'Va1Jh'eirismo. que aquele ve
nerando C'ODPO co1etivo ha siJ~o OJlIlr
C1ra muitas d:.a\S -pravidlâncd.-as adm1l1.S
trativas postas em ex€lClUJÇ'OO, em ma
téria de enstoo. neste pafts., <:1 que nã'o
bastou pal1'a QlPÕr embal'gQlS SU!Íic~~n

tes à perpetração de graves danos
à causa da mocida,.de e do Brasil. De

ca·l'âJtar .t)on:sw.tivo, o Oonse!lh-o, coon as
lr'ooentes e r,e9trltla:s aJtr1b1%içé)es. ~u.e

lhe oooú,eri:ra.-m, tev.e suas origens te-
máticas na. Lei R:l.va>d:rá;via., em. 5 de
abril de 1911, devidamente autorizada.
;peJJa Lei 8.!Il:teriOlI' n.o 2.35-6, de 31 de
Dezeml1Jro de un(). N8.SC'eu 'êle, as~i:m.

001IlO DSlcr€'to n.o 8.659. sob a deno
minação -Pie ·Oo!nse]ho SUlperlOI' do
EDsloo, I!:C\S' têlI"mas·em que o' ent-en
(lia. . a Sisbemáitica ela peãa-gogia. e do
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direito adrn1nistrativo aleDláes. A lei a mínima. reserva, o areja.do espírito
S.089, de ·8 de jam..eil'lo de 19-16, em &e'lj ao S!'. Isaias .AilJves de A1l::nseioda, -a.l!âs
a:rt. 14, conh-ecen.oo-1hoe a, já n~r'ia. :um doo membros do a·tua! C'<liIlselho:
muitiridlade - pasmem todos! - re- Naci01Jla[ de Educação, sob a ~
ooloveu da,r":1:he uma. PQlUc:a de a'Ut.JOl'1... 'dência. h<:Jom-os.f5sim:a e CQ'DlC1ênci.osra. d!)
e:a.de deli·bero.ttva e ~ooutiva, a.m.. Pro!. ReinaJ!do PO!OOh.a't.
bUlIldo-ll1e a importante Ilaculidlade doe . Afi.n.aJ, or:i.a.dJo em 1930, com o De
:n:oon:e:alr, UlII3la v.ez por ano, eomissó~ ereto n.o 19.~, dle U de. DlOvem.bro~

:ex:amtnoooras de alUJn06' ma.tricwados, o M'inisúéri.'O da Edtlrcaçã.o, cuja des-
IdJuJranrte o úlit1imo perlodo Letivo, em ~ estl:ré1a, l!embrna:1Jd.O o não me-
co1égto -de instlru;tão seo"Undá.rla., m- !lOO à!eSd1toso Decrelto n,o 3.600,. d-e:
:discutív-e1men'te idôneo, que f;u:ncLcmas- U8:l8,"se CTlistalizO'U., logo no Deareto'
Sé DaIS cidaades desprovidas d€ gim.ã,- !l.o 19.40'4, daquele mesmo dia, (pro-
S'io-s oficais ou equi.pM3I.d.os. Dai po:!' moQÕeB, poo- ef·eirt:lo da r-e""/olUIÇão vito-
àiam.te,.o enf.r:aquecimemo doo oonce1- r.tosa). Ill'tDàOlU., nov.amen.~e) de tSo"'JQ-

:to opin.a:ttvo do OOIliSJeJJb.o"foi em de- leta o inclito cenâculo aconselhador,
cliv.e tlal, -peran1ie o P-Qld:~ Ex.~ivo, pa:ra reoebe:r o u'Om1aJ.atiV{) dlos dtas
qUe, em 1918, o Decreto n.o 3.G03, o !presenrtes, com o ad'VerrJJt1o do Oonse
ceLebérrimo Decreto da gripe, tam'bém lho Na.clona1 de Edl.l!Oaçã,o, ilwtiJt;ui"'io
dh;a;IIl.&d:o Lei JerôntJno MoOnteia'iO, por- ;pelo DOOI'IellO r.O 19.850, de 11 de abriJl
que~<lTUIl1Jdodo Sens1Jd!o Feà:era::I. e pr()- d.e 1931.
jet:ado por aquele r&"€-ri-d!o pa.111a·men- -A v€1'Idade, tod'3.'via, segundo o de-
tbaT, se viu a~d1o 'Pelo Pr.esi!CLen:t.e 'POimento dloo faltO':> C'OOSU'IDJalàJos, e se
DeJrfim Moreira e por seu Min!S'tro gundoO {) "OOS'te1IlJUIDJh.o da' Nla.-ção, é que
UIlbano dos" Sarit05, com desrespeito <> Comeliho S'e' to:mOlU uma figura d\e
sos ma&s e~oqüentes 'V't>tos dos emi- cO'l'lati'Vla, no palco a1D.lPl'ó de n'OOsas
neIlltes Oonselhei:ros. • ~'S instituclonaÜ50, Slellld!o cert-o

que, como" ainda. há P()UJCIO ]lhe ouv1-
O meiIlJoS!PI'ezo oo:rutinuoua areOOef'7 ll'IlIOs.dle. um. iJ:usta-e membrc, e já refe-:-

d'e maneira tão abooaiDIlle, que, já. :rimoOlS. agiOOU há nada, {) seu ~cer
em. 1923., a própria org.M1Ü.za.ção da c.o- [[]Já'O há i~c:o a:bS't:I!rd1oo CO\D1'() a:
len,da enttdad-e era' cOlDl3tdeT3.lch es- ~'\ ~ -'I, "'~~n M,.Z......... -'I"~ 0N'I0"""""0

13!~oç3!O uiO .:ll-o:>~ll6Y> .......... <'VV UlC ~~ ,

púrl'3., com. a crLaçãó do Departamento ,para as nQSSiOO CI.Ill"SOO·S'OOl.1lI1àlá.ri.rOS, die-
Naci-ema·l cte Intrnçã-o Pública, e, nU!- :pois dios> poV!os ma,.is wdi..smJtM3ioo do()
ma s~1es Lei orça..mentáTi'a, s. de m1.lm100 o hav.erean repel1d!o" e da.
iIl.

o 4.632, de 6 de janeir.o daqueile Fr:amJça o ter dJado oomo negatWo,
ano, m:and:ava.-se remoã:e1:â-1a,soib no- dJêsde 1923, com a. gralIlJd!e reforma do
'\1.0'3 mold,es, com a de~Mii'WL de MJnist.ro Loon Béra..-.d (Cf. - Arl.i:ndJo
Oonselho Nadonal de IDstruç:áo. (A:r-' Vieim., O "Problema do Ensi7W Secu:n
tigo 12, "temas A e B.) . dárlo., p~. 135 a 138) ,ooja. i!nspi;ra-

V'loJJt:a!IJJdJo, mais tall'die, 3. chamar-se ção fÔl'la, tlaJ:v.ez, aUlri,d!a., DloS en-sina-
Ocms.elho N1aiCi'O'nlal dIe EnsiJIl'O, oom a.'S meJIllboo dia Ligue pour la cuZture frt;Ln-
1'le1"ÓXimIaS que s-e seguilI'am, atra'Vés' dos' çai::Je. com Jean Richepin à frente.
Deorertos Dê. 16. 782-A, doe 13 de j'a- Nestas condições, a. idéia contida na
neiTo d€- 1925, 19.564, de 15 de ja.ro.eiro. ~me.n:d!a da cria,çã,o da OâlmJa>r8. do En-
de 1929. e outros, a impr:essão que s'a1- sino, n..os têrmos em que a cOO1J,;ebé
teia qualquer observador no parti- mos, com a jurisdição pLena para de-
cu1all'. é a die qU!e os 3JdJminfusrtr3.ldl0lreG libe:nar e prope>r ao GoV'êrn9 medidas
e bécnieos. em semelhante aSsul1'J.to, julga:clatS n.ecessálI'ias à causa da edu
aca1entarvam O' CU!I'i:oso- ente dJe !'l3.zãa caçálo 00 povo, sem r~a[t", aliás, do
die que a sdmop1es mwd.a.!ni;adle l1!ome ~ecutlivo, a fa.cu:lda!c1e dJe :irl.c1:ativa
a:-esollV'em o problema da venern.cnd:a.. de pr.opositura, e a de ser i.ntermediá-
1instiJtuição, cod.osa muitlo parectd'a. com rio. entre aquela Câ.m:lail"à e ao eis. re-
lO Q.iUe, airndla a prtopósitlo dês5e es'Gra- ;presantsção naci<mJal, qUe!" puecer-
nb:o vezo, atram de telI1lPOS .maIS pr6- nes qtre ooI1S'UJ.ta .as meJlhores asp1.ra-
xiIrios de' nós, quis qeclarar-nos, sem çães, soc1a1s. e cul!ÚUJ:fa.is, de n\Q'S9a. gen-...
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te, não só o1::Jvi:aa:ldo tot!os os IDaiÍes a,
que, por exe,tnplo, qUís fugir, o pro
j-eto da OOOstitui.Qáto, no seu conceito
desoenrtJraJ.:iz2ld!or, segundio a cLef1ni.gã;o
dép~ do erudito I'Ielaltor, Sr.
AtaIlba Nogueira, mas, também, forta
lecendo os argumentos que militam em
pról da fedel'alizaçãQ total, proposta
pela i!1OSSa eznen<i:a.

, .
• •

A outra emenda, Srs. Représentan
tes, já redigida, que, encaminharei
imediatamente à Mesa, refere-se ao
art. 7, que manda abrir os trabalhos
legislativos, anualmente, no dia 7 de
abril.

A citada enlenda manda substituiX
o dia 7 de abril, sem qualquer' deter
minante histórica, sociológica ou po
titica, refletida na vida parlamentar
pelo dia 22 de abril. '

Vem a justificação imediata.
A tradição determinou que se abris

se o Congresso, desd~ a primeira As
sembléia Nacional -Constituinte de
1823, no dia 3 de maio, no pressu
posto errôneo, já hoje caduco, abso
lutamente inaceitável, de que a data
a6 descobrimento do Brasil fôsse
aquela.

Não há UIn só historiador, porém,
de 1817 para cá, se"gundo ainda há.
poucos dias o .disse Pedro Calmon
em entrevista ao vespertino "A Noi
te"; n~o há - repito - um só, que
permaneça no propósito, obdurado e
pirrônico, de estabelecer dúvid.as,
quanto à data do descobrnnento.
Desde a' hora - em que a carta do
escrivão da. armada de Cabral de
Pero Vaz de Caminha, foi pUb1í~da
naquele ano, na "Corografia Brasí
lica" do Padre Manuel Aires de Ca
-sal, nesta heróica cidade de S. Se
bastião, ninguém mais ficou com o
direito de c.rear discrepância entre 3
de maio. e 22 de abril, porque his
tória é documento, que 1êz um Taine,
na França; um Herculano, em Por
tugal; um mestre Capistrano, no
Brasil. Não há um só autor um
único compêndio de história, a~ me
nos, que possa admitir hoje qual
quer dúvida entre 22 de abr1l e 3 de
maio" quando· sabida é que, a 2 de
maio, jã a expedição' cabral1na con-

tinuava, prosseguia sua viagem para.
as índias, tendo deixado a terra de
vidamente credenciada na posse da.
corôa lusa, fato ~sse que se verifi
cou no dia LO de maio, tendo a pri
meira m!ssa, no llheu da. Corôa. Ver
melha, sido realizada no dia ,26 d.e

, abril!

ora. Senhores, a justificação da.
minha emenda está devidamente fei
ta"e será publicada no Diário da As
sembléia. Para a mesma peço, pois,
a atenção dos Srs. Representantes
certo de que nenhuma voz, dian~
dos argumentos históricos,' poderá
discordar de que o 3 de maIo que se
justificava na abertura cios ~abalhos
parlamentares, por ser, tido como a.

f data do descobrimento, não hã de cor
responder, precisamente, à exata efe
méride dêsse descobrimento, que ocor
reu em 22 de abril de 1500! (Muito
'bem; muito bem. Palmas. O orador
é muito cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o Sr. Alves Palma.

O SR. ALVES P ALlV'iA - Sr. Presi
dente, um exame da nossa legislação
constitucional, 40 Império até hoje,
mostra-nos que os "dir-eitos e garan-

_tias individuais" foram adquirindo
.sempre novas oütorgas e amparo mais
pronunciado na vida política e ciVil
do país.

Vamos destaca:- algumas dessas ga
rantias comtempladas no artigo '159 do
Projeto da Constituição. Para isso é
indispensável um Ligeiro retros-pecto.

(Lendo.) Dizia o artigo 179 n.o 8 da
, Constituição do Império de 25 4e ID8,!'

ço de 1824: "Ninguém poderá ser prê
50 sem culpa formada, exceto nos ca
sos declarados na lei; e nestes. den
tro de 24 horas, contadas da entrada
na prisão. sendo em cidades, vilas e
outras povoações 'próximas aos luga.
,res de residência de juiz; e nos lugares
remotos dentro de um prazo razoável
que a lei marcará, a-tent~ a extensão
do território, o juiz, por uma nota Por
êlc assinada, fará constar ao réu o
motivo da prisão, os' nomes do seu
acusador e os das testemunhas, ha
vendo-as;" e no n.o 9: U A exceção do
flagrante delito a prisão não poderã'
Sei" executada senão por ordem eSCiI'ita
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da. autorlda.de legitima. Se esta fôr
arbitrária o juiz que a deu e quem .a
'tiver requerido serão punidos com as
penas que a lei determinar."

O Ato Adicional não modi::ficou a
essência do assunto.

A Constituinte Provisória da Repu.
blica dispunha no artigo 72 § 14: "à.
excessão dq flagrante delito a prisão
não poderá executar-se senão por or
dem escrita da autoridade competen
te". E no § 15: "Ninguém poderá. ser
conservado em pr...sáo sem culpa for
mada, salvo as excessões instituidas
na· lei, nem levado à prisão, ou nela
detido se prestar fiança idônea nos
casos legais".

E a Consti.tuição de 1891, reformada
em 1926. no seu artigo 72 § 16, determi
nava: "aos acusados ·se assegurará.
na lei a mais ampla defesa., com todos
os recursos e meios essenciais a ela,
desde a nota de culpa, entregue em 24
horas ao prêso e assinada pelâ. autori
dade competente com o nome do acusa
do e das testemunhas."

E a Constituição de 1934, no artigo
113 n.o 21: "Ninguém será. ~so se
não em flagrante delito, ou por ordem,
escrita da autoridade competente nos
casos expressos em lei... "§ 24: "A iel
assegurará aos acusados ampla de
fesa., com os meios e recursos essen
ciais a esta". § 32: "a União e os Es
tados concederão aos necessitados as
sistência judicia.,-ia, criando, para êsse

. efeito, órgãos especiais, e assegurando
. a isenção de emolumentos, custas, ta-
xas e selos". \.

E a carta de 1937, no seu art, 122
n.o lI, in'jine: "a instrução criminal
será. contr.a-dittíria, asseguradas antes
e depois da formação da culpa as ne
cessárias garnntlas da defesa."
~ses diplomas elevaram, assim, à

categorJ.<l de garantia constitucional o
direito- de assistência judiciária ou jus
tiça -gratuita aos necessitadas; e o di
reitode defesa :real e ampla em juizo
a todos os acusados.

.Essa obrigaçã.o que o Estado assume
decorre· da sua função ·especifica de
:realiZar a justiça'de modo igual e· per
manen.te e .também da feição pronun
e.&lldamente: social·que vem adqUirindo .
nos últimos tempos.

o EmbaiXMior José Carlos de l\-ta
cedo Soares, quando MiniStro da Jus·.
tiça., pronunciou célebre discurso na
Côrte de Apelação do Distrito Fedéral,·
sôbre o assunto. Depois de recordar
(\ primeiro' dever do Estado, contido
na Rerum Novarum, o de proteção às
classes pobres, o de rodear de sua so
lici~ude o trabalhador; e, depois de
notar que essa passagem encontrou
eco no que afirma Harol'do Laski, na
sua Gramática Politica - os sistemas
de justiça se medem na escala da sa-\
tisfação das necessi<iades e aspirações
da grande mássa dos homens· humil
des; conclui que, assim, se chega ao
primeiro mandamento do Estado mo-
derno: "viver num regime jurfdico que
estabeleça o direiJto e assegure a jus
tiça igual e indistinta aos poderosos e
humildes, aos fortes e fracos que La.
butam em comum na sociedade hu
mana".

A Comissão Jurídica Interamericana,
reunida no México, em 8 de maio
de 1945, eLa.borou a declaração dos di
reitos e deveres internacionais do ho
mem. Ai' prescreveu. no art. 11, in
tine: Cltodo. o acus8/do tem o di:reito
de ser Julgado sem delongas, assim
como ser traJta>do com humanidade
durante o tempo. em que fôr conser
va.do em cus'OOdia." E no art. 12: "tôda.
a pessoa acusada de crime terá o di
reito de ser ouvida pilblicamente so
bre o·caso" .

A Nova Constituição francêsa , Çlue
não foi referendada pelo plebiscito,
dispunba nos arts. 10 e 11: "presume
se que c2Ida pessoa acusada seja ino
cente aJté que se tenha provado s.
cUlpabilidaáe; • .. a lei assegura a to
dos os homens o direito de obter jus
tiça, não sendo obstãculo a insufici~

ência de recursos".
Entre nós, grandes mag'.strados

como o desembargador José Duarte,
no Distrito F-ederal, e o JUiz' Heroti
des da Silva Lima em São Paulo. vêm
puognanüo pela eficiência da assistên
cia judiciária não só em votos memorá
veis como--em· artigos· pela imprensa.
Sá<) 'do: desembargador José Duarte,
estas palavras incisivas, em agõsto
de 192~·:
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"A legislaçã.o carece ser, neste
particular, pe.."'letraca ó:e um p:o
fU!ldo espírito de hun:acismo, de
maior interêsse pela comunhão.
porque a socieda:ie t2.nto rm:.is so
f::e, quanto m:üs se apertam cs
é~os ele 22"cismo. fe~êê:lho e d~

saciado:,: do exc!usiY:s~c im~eni

tente, das des:igualdades iniquas,
que ~~f:.v f o:-n~a ndo ::-J.2...is G-sperG)
ma:s a:s.noso. mais e:riçac'.c o con
flito humano.

.l~ ter:dênc:a h~·:i~,er:;.a é para um~

maior Uberalis~o. para a conü·2-·
ternização mais 2.CeD·::'li2.d~, p3.=3. a
solidarieG.ac1e E3C~8.!"0Ci~t:l ç Vlgl

13.:i.lte,llz.r:::. l:C:::J, ::18.:.3 ;::;..anco regime
de justiç~:; sV(;i::.is, d~ coope:".8.ç~o.

da tolerâ:lciD. e 0.8 YE::dade:ras
práticas deL1cc.S:ti<:8.5. ~)ro·curando

se sobretu.:::o, p~·ot~geJ.· as classes
mais nu.:ne:~CS:lS c os meLes· fa vo
re~lQCS, 2~se~:;.:~~!"}clo-l":::es justas
franquias p:.:Lra n5.o se Lhes aCQ:,d:3T
o :nstinto C2 r~ivil1di~acões müito
legítfmas. .

E Rui Barbosa. proclamava:

. "O direito dos mais miseráveis
dos homer..s, (} d~re;,to do r..12nd.igc,
do ~scravo. c.cs c:-i!'J.linosos, não é
me~os S2.g:r~d0 Pê:·8.~te a justiça
do que (} do mais alto dos pode
rasos. A:r;. tes com c m~is :niscr-{-...
vel é que a justiea C8ve ser mais
atenta e redobrar de escrúpulos".

A ten~l;;'n.cin, ô ~us i é, pOl'ta.nto, fra::.'1
ca.:::nente, no sentido de que o Estado
assuma, ts.:nto QU2.~~C pos~ív€:l, ;:.. úr
meio de órg5.vs p:'ó:;Jl"iOs, a d-efesa am
pIs. e com.~~let.a d.2..~U·,;1.(:3 (r~1~ nêC0S.s~

tam de a S!':ist2l'lcia ju~iciB.:ria. I

O De<:reto 2.0:35 :õe 27 de feve::eiTu
de 19';'0, que r"-'orb~nizou a justiça .0.u

Distrito F-ed:2ral, .::riov.. os cU!8.dores
de órfãos, m.en0r~s. ause:lVes. acide~

tes no tr:?.~.)8.lho, n':siduo. O d€creto
4.219 d~ 31 de ãezemb::.·o de 19~, que
alterou o dec::-cto ,mtedor, deterr'..unou
que o sl::b:::titut.o 5-:> :Jrcmoto:o, exer
ça. as fU:::J.Ç':'3S de '3.dvcg3.·~o a que~e

refere o artigo 63 do Código o.;:; Pro
cesso Ciy:l e p;,omova a ação pena.l_
ou c~vil- e a ey-ccução da. sentença nos
casos dos a:Egos 32 e 6~ do C6ãig::>
·.de Processo P.enal.

o Dec=tto 4.7B8· de 1 de outubro de
1842, que também ::>.lt€rou o dec:rer.o
2.035, dispôs no art. 1.0: aos promo~

to::es substitutos, e;n núm~ro de [2
ln:cU!2fue, por G..esig!lação do prccura.
dor geral que atend.erá ao inte::-êsse
~2.. jllst~ç2. e à equitativa dist::ibuiçào
'::'2 serviço ... TI) e:,::erce::.·, h~nto ::is V3.
r:::.s de f::-.2ília e de' órfãos, as funçõ~s

de advogado a que se :ef-e:e o artigo
~3 parágra20 úr..ico da Gódigo é-2 Pro
cesso Civil. salvo· o direito d.e escolha
c:.a p2.rte; IIr) promcver a ~çAo penal
e civil e 8. .e~~ec"o.lçã.o .2. se::ltcE.ça. , n'-lS
~asos dcs a:,tigos 32 e 63 cio Código
c.e ?:-cc~sso Penal
~stes dispositivos dizem o seguin

tE: r,::t. 32 - Nos crimes de açüo pl'i
;·E:.~a, o juiz, a requerimento da par
;e Qu-e comprovar a SU8. pobref.:J., n:)
mea~'á n..dvcgaí.io para pl'omovBr a. &.ção
p·s:G~l; § 1 - Con.sid-:;::l'ar-S2-á pobr<:
C1 pes.~or1 Q.ue n5.o pu&~r prove~r: as des
p25J.S do processo, ser.i1 priva::... -s= :l\.)S
l·eC1.1rSOS indispensáveis ao própno
Sl!.stento cu da família. Art. 63
cU2.udo o titula.r do direito à :·.epar;,:.
~ão do dano f6r pob:::e (art. 32 § ~ 1
~ ~~) a execução da s-encBnça conde
!1at~!'i2. (::-..rt. 6::;) ou a ação civil (:::.rt..
64) será promovida. a seu yequeri
mrcuto, pelo Iv~ini::;t~!'io Pú'.Jli~o.

O Cl·.:-a(~:r de. r"!S!lür'€S tem as atr1
bl.:içõ~s do CÕ::'igo de M:enor--=s e le-
c"<'1<;~::;'" r-r·,...·"" ...;"l ""~'j)seroüo..... r..,· o C'2l'a-o ..."-· ...--'..-~.;,,; ...... ~~J .....v~ W""'" '"::1 ..... J,~OJ .... ,. ._

0_Cl~ r.:e ec:c1.en:es e:~erce a.s :?..tl~lbulçoes

a:;onst?ntes do d(;Creto 24.637 de 10 'ie
julho c.-e 19::;4 e l.;;gislação ;:;spsci:::l Q'.....e
S~ lhe segue. Ainda, ao C1..'.r3.c~c:' c.Uffi

!~·r'J prestar assistêI~cia juc:.icitria. ~s

vitL."'l:.J.s cu ben~ficii!:'ios ds .?.cicents:;
:}O trs.c:tlha.

O d€c:ret~ 7.934 de '! c::; setemb:ro .:le
lD~5, atribuiu s-os pro~ctar-ss p-"::'bU
ccs o enC3!"go de promover, assistir €

~com~?~~a:l.· :.s reclam2~o2::; c.e em
u::"c;;~j:~os e:-m !l1:1téria trabalhi...:;ta.
. ü decreto S. 396 de 1 de a:bril .:te
:!.9·1~, q'..'l.e organizou a. justiça !víilitai."
junto às fôrças expedicionárias iis··
paz no a::-tigo 4: J~lnto ao Conselho
Supremo de Justiça Militar fundona
rá. .. um advogado de oficio designa
do ~lo Ministro da Guerra; e no ar
tigo

4

13: o auditor, uma vez rece'bida
:.1. denúncia, mandará citar o réu .. _
nb:l1eando-1he defensor o a,dvogado
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de ofício, que oferecerá no prazo le-
gal a defesa escrita. .

O decreto 5.335, de 22 de maJ:ço de
1943 concedeu aos servidores da União

-os benefícios da· assistência judiciá
ria.. nos casos que especliica nos arti
gos 1 e 2.

-O decreto 5.605 de 22 de junho de
1943 que criou os advogados de oHeio;
perante a justiça criminal do distri
tO federal, estatuiu no artigo 4: "As
funções de curador e defensor, nos pro
ce.=;sos penais, serão exercídas, nos ca
sos em que o juiz cabe nomeá-los (ar
tigos 2052 e 263 do Código de P1'ocesso
Penal), por advogados deojício, ~m

número de 8, que terão exercicio nas
varas- criminais por designação do pro
curador geral a quem ficam suborõ.i
nados; Parágrafo único: aos advoga
dos de ofício é facultado o exercício
ue advocacia, n:;l, :orma da lei, salv~

como acusador particular ou patro-
" no do querelante I?-0s processos penais·.

.Mas, êsses advogados de ·ofício não.
deviam gôzar da faculdade de exercer
a advocacia. :€ natural Que essa fa
culdade enfranqueça a ação dêsses1?3-
tronos legais a favor de assistência
judiciária. ;:.

O Decreto n.O 3.689 de 3 de outu
bro de 1941, Código de Processo Pe
nal, está ponteado de dispositivos sô
bre a matéri."I.. Além dos já citados
são dignos de menção os artigos 15,
261, 264, 396 parágrafo Unico, 532, 9

muitos outros que, diTeta ou indire~

tamente, se referem ao assunto.
Na Bahia o assunto era regido pela

lei judiciária' 1.119 de 21 de agôsto
de 1915 e pelo Código de Processo,
lei n. o 1.121 do mesmo dia e ano.
Lei. 1.119, art. 413: "a assistência ju
diciária, criada e regulada pelos es
tatutos e regilnertto do Ins~tuto da
Ordem dos Advogados neste Estado,
somente poÇierá ter lugar quando 50

Ucita.cla ~ rl~ste caso lhes são aplicados
os dispositivos dos artigos 2, 3, 4, 9,
22, 23, 24, 32 a "44 de. Decreto Fe
deral 2.157 de .8 de fevereiro de 1897
Artigo 414: os membros da Comissão

.. de assistência deverão ser preferidos
nas nomeações de Curadores à lide.
Artigo 391 § 2: São isentos de custa~:
as causas e feitos em que ferém in-

teressadas as pessoas pobres que pro
moverem o seu direito. Esta isenção
compreende os atos dos cartórios de'
tabeliães, escrivães e oficiais do regis
tro civil e bipótecário, relativamente
~ emolumentos cobrados por qualquer
título". Lei 1.121 de 21 de ag6sto de
1915, artigo 38: "as pessoas pobres~

sem meios pecuniários para fazer va
ler o seu direito, podem ser admiti
das no juízo civil ou comercial, a im.
petrar o benefício da assistência ju
diciária, nos têrmos da lei respectiva.
Parágrafo único~ para obter êsse be
nefício e os favores que êste Código
concede devem preliminarmente pro
var a sua alegada condição de pobre
za, juntando, neste sentido; atestados
firmados pelo Juiz de paz em exerci~

cio do distrito da sua residência. de
legado de polícia e presidente do Con
selho Municipal, justificativos de que
os rendimentos ou salários dos preten
dentes não vão além do estritamen~

te necessário -ao seu sustento e C.3 sua
família. Artigo 39: as pessoas que se
acharem nas condições do artigo an
terior ficam isentas do pagamento de
selos, taxas e custas do processo7" de
vendo ser-lhes gratü1tamente 'forne
cidas as certidões que lhes forem ne
cessárias, para a prova de seus direi
tos e condição de fortuna, desde que
dependam de repartlcões estaduais ou
municipais., _ Também gratüitamente
lhe serno fornecidos os atos de tabe
lionatos e escrivanias, como reconhe
cimentvs de firma, t'J;aslados, públicas
formas e certidões e os dos oficiais
do registro .civil e hipotecário. Arti
go 40: Os benefícios e favores conce
didos às pessoas po.bres em nada apro
veitam à parte Cóntrária~ Art. 41:
para obter os favores dêste ·capítulo,
deve a pessoa, que os pretender, di
rigir-se por escrito ao Juiz competen
e, para a ação, juntando os documen
tos necessários para a prova à sua.
pr,etensão; Parágrafo Unico: quando
o juiz reconhecer Que é inteiramente
destituída de fundamento jurídico a-

. ação que pretende o requerente in
tentar, deve recusar-1:he os favores im
petrados. Artigo 42: desaparecendo as
.causas que determ1naram a. admissão
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de uma das partes em juizo com os
iavores que êste Código concede às
pessoas pobres, ou provado, em qual
quer instância, que foram elas obti
das por alegações Inverídicas ou fal
sa prova, serão imediatamente sus
.pensos intimando-se à. mesma parte
para que constitua advogado. Pará
graio imico: em se tratando de ale
gações i..'1.verídicas ou d'e falsa prova,
será o culpado coagido a satisfazer
tôdas as despesas a que se furtou e
cond-enado a pagar uma multa entre
quinhentos mil réis e um conto de
reis, além da responsabilidade penál
em que possa incorrer". '

Os artigos 38 e· 42 citados e § s,
salvo o parágrafo imico do artigo 38,
provêm do projeto Eduardo Espinola
que no. parágrafo iuüco dêsse artigo,
preferira o seguinte: .. devem prelimi
narmente provar que se não acham
arrolados para o pagamento de im
pôstc algum, federal, estadual ou mu
nicipal e que seus rendimentos e sa
lários não vão além do estritamen
te necessários para o seu sustento e
o de sua família".

:S:Sses dispositivos são evidentemen
te sábios e aàiantados para o tempo'
em que foram elaborados. Honram
a cultura da Bahia.

No Estado de- Minas a assistência
judiciária era regida pela lei 912, de
25 de setembro de 1925, -(organização
Judiciária), art. 117: "as pessoas
desprovidas de recursos pecuniários
poderão para a defesa gos seus di
reitos, requerer, em qualquer fase d.o
processo, o benefício da assistência
Judiciária. "

A lei estadual 1.763, de 29 de de
zembro de 1920. dispôs sêbre a assis
l:ência juaiciári~ no E:õtado de São
Paulo. No seu art. 2 prescreveu: o
benefício da assistência judiciária.
r:onsiste: 1) na isenção do pagamen
to de custas, selos estaduais. taxas
e emolumentos~' dos atos processuais,
dos docUlLêntos e certidões ... ; 2) na
designação de um patrono ex-offido.
Para a obtenção dos favores da lei
o i.nteressado deve preliminarmente

- provar: a) que sem prejudicar o in
dispensável para a manutenção pró-

pria e da família, não pode suportar a
despesa do processo; b) que a açã.o
a intentar ou a defesa a opor tem
fundamento razoável. Foi regula
mentada pelo Decreto n. o 3.425, de
23 de dezembro de 1921 •

Lei sábia, sintética. profundamen
te humana. Foi também uma das
primeiras no Brasil que tratou o as
sunto. Sobreviveu à promulgação dos
Códigos do Processo Per..al e Civil,
aos quais continua a prestar rele
vantes auxilias. E' dever do Estado
essa designação. a fim de que não
seja meramente nominal o direito de
defesa do necessitado. Dando-lhe
um defensor de ofício, o Estado, pro
cura colocar a defesa no mesmo pla
no da acusação: ambos. lV.Linistério

.PúbUco e Acusado; discutem, arti-
culam, produzem provas, arrazoam,
recorrem.

Mas, no Estadc de São Paulo, o
assunto da assistência em geral já
transpôs a' fa5e empíric~ da caridade
cristã e particular que, através das
idades, realizou e continua a reali
zar, admiráveis benemerências, e
atingiu, a fase científica do Serviço
Social tecnicamente organizado, a
semelhança da Bélgica; E'ranç?.,
América do Norte e outros Países.

O decreto estadual n. o 7.078, de
6 de abril áe 1935, a Lei n. o 2.497
de 24 de dezembro do mesmo ano, os
Decretos n.Os ~.486, de 3 de dezembro
de 1938 e 9.744, de 19 de dezembro
de 1935, cri::l.ram, organizaram e re
organizaram o Departamento de Ser
viço Social de São Paulo, tudo de
acôrdo com a estrutura jurídica e ad
ministrativa que ostenta hoje.
~sse Departamento, de acôrdo com

O~ decretos referidos, tem por fim
superintender todo o serviço de as
5istênci~ social; celebrar acordos com
as instituiçõp.50 particulares de cari
dade, assistência, e ensino profissio
nal; harmonizar "a ação social do Es
tado, articulando-a com a dos parti
culares; orientar os poderes públi
('08 nos as.suntos de. assistência so
cial: receber e aplicar C1oações' qUE"

lhe sejam feitas; distribuir os au
xílios e subvenções fornecidos pelos
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poderes públicos às instituições par
l,iCl.!lares de assistência.

Seria impossível enumerar, aqui as
organizações de assistência pública e
privada. que, numa rêde interminá·
vel, se estendem por todc o Estado
jc S5,o Paulo E: se acham hoje de
baixo da supervisão do Departamen
to c.e Serviço Sochl, que as orienta e
subv2nciena.

Nem seq1.ler à assistência que o De
partamer:.to faz diretamente, como s.
dos casos individua~;s e a do Serviço
Social :::olet.ivO, podemos nos referir

TeP-los, sim, que .atentar para a
Procuradoria de Serviço Social dês
se. Departamento.

E' um órgiio técnico destmado a
realizar a just:ça gl'atuita nos seto
res forenses e administrativos do Es
tado; pesçuisar 2.5 causas dos desa
jusiamentos € a diagnosticar os meios
de res.jt<stamento. aos necessitados de
assistência judiciária; cooperar com
os dem::lis Serviços do Estado, no de
sempenho cressa alta finalidade so
cIal e humana. Foi criado graças à
sabedor~a e a 8.mplitude do art. 113,
n. o. 2, da Constituição dé 1934, refe-
:ido acima,. -

Secunda, assun, ae certo modo, 2",

açáo do Ministério Público e Curado...
res de órfáos, de menores, de inca
pazes, de ausentes e de acidentes; da·
Procuradoria do Trabalho; dos Pro
curadores da Profilaxia da Lepra;
dos Advogados de Oficj.o juntos ao,
TribunalSupeTior de Justiça :Mili-,

, tal' e da: Fôrça Polidal; da Ordem dos.
Advogados; da lei 1.763. acima refe-.
rida, quando determí::1.a a designação,
de um advogado ex-officio :;>ara defesa,
da pessoa necessitada.

Para a realização da assistência.
jucliciária já existe, no Forum da Ca
pital de São Paulo, um cartório pri
vativo, cujo serventuirio tem venci
mento fixo, pago pelo Estado e nada..
recebe dos assistidos pelos atos pro...
cesS'uais que pratica.

A despeito dessa Blcliantada ap-a....
relhagem, reconhecemos que a jus-..
tiça humana é essencialmente falive1
e queremos ver assegurado em todo
o Brasil o direito de defesa do ::to-..
mem nooessitado por um ditame ~ns-.

titueional irretorquíveJ. e insofi.3má-
vel.

Dupin, que figurava. li? genial ga~

hrb dos nct5.:'1eis adyoge:idos e 0:':1.
dores franc~se-s do século. X""VIL1, in
terrogava: et qui done defend lês
acusés? N'est-,::e-pa,s au sein de no
tre odre Que s' est formée ceite ge
néu!'l(,Sc résoZ'lrtion d.e nous parlaaer,
à tou; de rôl{~, la ,dejense à'ojircie:
gratuite ~e tous Zes a.ccusés? 'Tou$,
quels que soie1~t leur 1nisére et le1.!rs
denument trou"i)~nt en naus seCO:lrs,
zéle, prot:etion, Jllou.s les consoZons, 1:'OUS
souterons leurs espoir, 1W!~S some:;
leurs confessC1.::!'s tem.prJrels·' ...

Que b;;la pá~,una de vocação nUni;1
na dos advog2..dos c;.U-3 formam a· as
si.st·~ncia jusiciaria! ...

E' evidente ~ue já se tel"!1 ava.Y><'.3.Q')
nêsse setor. Ha·s S~lll a deviJd - sis
tematização e '-:autela. :Muita's das ga
rantias Ciu-e z.s leis preSCi'2V3::11, não
perdem o seu caráter nominal e teo
rico, mentindo à sua finalidaG-E:: OJ.
bur~2.:ldo-s=- :1~ ::119, funçd.o .:>.)cial €
hUmana.

Por tudo if_C
;(} a-ché<.::r!os de .bo::-n

a'Viso sUD3titu:r o la,cQ1J.lsrnc do al U;::r:o
159, § 40 do plojeto ---' o podei pil
blico conceàer'i aos. iZc<;eS.5i!.r'!ios as
sistê';7.ci~ 1udiciária.. na '0rm~ que a
l!!i estlJ·'bele,':·~r - pOr ê<"=re cutTí.1, que
é uma resultar·t,: do ·'::onfrcnt,) d§sse
Cispositivo com o dispa:;!tiv') do a~:

tigo 113, n." ~ da (JO'lStituiÇf:o de
1934, - que tantcs bl":!1eficios já pl'cdu
ziu - o 'jx)de~' 1Júbli(:o ';Ol'y;erterct a.~lS

necessitados as.::;istência judiciéf.ria, na'
forma que a; lei c::;t'.ibeJ.er~l~r, criando
para. êsse efeU:> õrq6.os especiais e as
segura:ndo G. iS2'"1.c:(ío ,le ~1l:oZ';~1nentJs,

custas, taxa.s. e sc!os.
E' evidente r;'~.-=, Cf'ffi C';,!:;:L fó,:muia,

o instituto d~ 'l..:,:si.'3trbe:a ~udicjáüa

adquire 11m3 ("J~y~'eellsi'iJ Dm:s aIr..
pIa pa.Ta' re:lllzê.r ::H:: t€mpo e no f'S
p9,~O a SUã h:ml'ttti(ú~i3" f1:r..~Edade.

Mas na,) é só. Ob3~L:ladcr a~<·n

to dos faLos C:;01Jt3.ts. mais renJist:l. que
românticc, l=.!r...l. espé::ie de e'l;rios~dade

e iT!.quietaçQo 1ev:')u-rl('s a:c eX:-1!Il.e <lo
capitulo CO.l~e."'1er.:e à disdpEna C'.'h::
titueional .1('.$ Dij'(.i-:.cs I ndbid. ·.ais que
se ofe:re:::2m acs ~idad§.os ccn: o pres
tígio de mandamentos i::np::.:recíveis.
Detivemo-no~ d~' pre'l"erência no

exame dos po~;.ulad:Js que ass<,gllram
o di:'eito amplo e completo de defesa.
em juízo. As >?onquistas que se alcan
çam em benef:-cio da liberdade náo
se menospTezam. sob pena de ruir f1'a
gorosamente tc-do o ~i5tema de gaTan-
tias do direito de l.omem. -
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T'illhamos, c-),no vitória do eS:Dl::'-I
to e'-da cultura, e sobrevivênci.1 ~ do
respdto devido às franquias dClU(;<Jr:'i.
tica.s, inscr1.to, nos têxios constitucio
nais, postulados qUe n2.o podemos l'e
:r:u.n:.;;'::..r Sêm :..s-cuo ou retrace.:;;.;\,}. '

Volvermos _à ..5 '"'eL~as fÓ:-T!1ula.s, inex
"p:essiv2.~ e vazias quando h~via~os

z:~cal,,'~2_C'tO li;:"": pl'o;-resso co:m~::o.t:n:el

.com as ne~es5idades da justiç;:;. ~ c,jr.-~

05 redm;:::o3 di:. cplni2..o e das ~X\Z8n

eias CGlctiv?~s, ~erú tetrcàgir Cf.a C~

I::.:il±:l vitoric~~mf'nte pe::co:-rilic, ofe
l'scenc~c l:.ill :ltestati.o desast:-c.sv Q'_

falt:o. d.:: ccnvicç?\.c e de -firm:ZD..
:3::::a~T.illa:J.d.o a' ~cssa legislaçG.o ';O!lS

titllcio:lal de 192~~ até hcj e, VeiTIOS ~1.1C

já atingimos urt:a. V2.1orizacão do ~U·

Tito, ,d~ d2'fes2., ::'l'n ju.ízo, qu~ n5.o Le!llç
ccnfronto cem os meL."lores sisl.smas
d.e .o\ltrcs POVO:3, nf'm falta ~ t~ac::.iç~o
:r:lu..:.tl-'zccular e ao cterllQ DJ."ln'C~~J.iO a~

lei divina, que coloca êSS'8 ~ dir.ei[o <::n
tre os primeiros e im:9reso:::ritiv2~ do
homem.

No e!1tanto a respeito do a'ssunto,
Q projsto de Ccr:.strL~i~2.::> apen:.s aJ~
tr:ru o t:~:-:ta da CO~lsti~,'.1:i6,o de 1891
~c~ 11"co-",;'!'",,, ';"", v~l·".l.'l·ca~~es: "e' "'::0'0 "n''':__ .L ~"'~L'Ld _J..UI.Ar. '.;'v.. (;~~L::;:,~

tado acs acvsaüe:s p18112. dsfêS~ ;:0::':1
t~dcs os meio,:, e re:::Ul'sas ess;;l~ciaic;

a e:a, cesde a liot:;:, de culpa' Que, as
sinada. pela a;~t,oridade compet2'J.re,
com as teskniunh2.s, será, em v~nte
e Quatro horas, entregue ao pr::,:,}".-

Aludil"-se vaga:m{'nte a meics c. re
cursos é fi.~ar r.a teneno. da a"0stra
ção e Q8.r marf;f:-m a interiJ:·eIoZiçü.~.3

arbitrárias. Isso núo se daria S·2 1úo5
se HX2.C.O, desde logo; u...'U sistema p.)
::::'tivo àe c8fesa CV~LO ponto cie- :;:L..:._ti
da e .critéric- d?t<".mi:l3.:J.te do mo',':
D,}·enio pro!:e.ss:lal.

Nem se dig~t que a' legislaçã0 cr
dini:::ia prov'2:rt. sa-:'isfatól"iam211{,s o
a S.slél"!to . Não a~redit::;,mos e res
pendemos com o De~reto-lci nú'
mero 4.769, que inutilizou o arti;v 5E2
do Código de Processo Penal e anulou
a garantia legal da nomeação deura
defensor, no flagr.ante. para defender
o acusado, como yeremos adiante.
...Nota de culpa entrl?gue em 24 horas
ao prêso... Ao prêso. De sorte que sô
mente no caso do flagrante tem o
acusado direito à nota àe culpa,;, isto,
é, ao conhecimento do motivo aa pri
são, do nome""tlo' acusador e das tes
temunhas. ~ um elementar principio
de direito processual penal, que foi
contempJ.a.do na. Constituição a qual,

nêsse caso, não repeliu o C Muismo
nem deixou de ser analítica.

O :?ct,"sado em liberdade todavia não
recebe da autoridade policial nenhum
aviso de que se lhe move algum pro
cesso. Quando é chamado a prestar de
clarações é que tem con..~ecilL..:nto va
go e incompleto da acusação, não mais
sendo ouvido e não mais tendo aual
quer intervenção no inçuérito,.onde se
formam os atos principais e decisi
vos que vão influir no reconheci
m-2::1to (1<'. autoria e no grau da sua
responsabilidade: apreenção ele obje
tos do crime, côrpo de delito, ou apura
ção material do delito, avaliaçií,0, pel'l
cia do local, declaraç2.o do ofendido
levantEl.Tüento do cadáver. Em nada
d.l.')so poderá interferir.

a Sr. Dolor de Andrade - V.
Ex.a. é favorável ou desvaforável à
tntervenção do a.dvogacona fase po·
licial?

o SR. ALVES PAL]\ffi - Sou favo
l::1vel, e V. Ex.a. o verá. comprida
mente.

O Sr. Ataliba Nogueira - Não se
ria p:::-eferível, ao invés da interven·
ção do a.dvogado no inqu.érito. fixar
um prazo mL'1.imo para a feitura do
mesmo inquérito, sem o que - ~ letra
da lei nem quase sempr€: é praticada '[

O SR" ÁLVES PALMA - O prazo
para o inquérito já é p:::-evisto no Có
digo de Processo, Cuida-se, agora.,
da intervençã-o do acl.1i:ado no inqué
rito.

Releva notar ainda que êsse dispo
sitivo admite defesa desde a nota da
culpa, e. oomo s6 se dá nota de culp~

ao prêso, pareée que, nos processos'
de réu sôlto, não havendo nota de
culpa, não se possíbilitr.r2 a defesa
nessa peça de averiguações, que di-o
zem conter ~rov.as de valor relativo
si et in. quantum. par<l áuto!"izar a
ação penal, 'mas que, na verdade, de
cinem da sorte ão acusado.

Demais é sabido que, durante a
vigência da Constituição de' 1891,
até que os Estados promulgass~m JS
seus Códigos de Proceso Penal, vigo
r-aram as leis de 1842 a 1871, no que
se refere a essa espécie de processo.
E. na justiça fP.deral, o processo não



-36-

era magnânimo nem acol.bia satisfs- _
totiamente um sistema de defesa dOIS
acusados. No Estado de São Paulo,
até o Código da autoria do Ministro
Costa Manso, eram observadas as
leis do Império que J1âo prima.vam
em assegurar ~€gitimos meios de de
r'e.sa aos acusados. Perm.itia,,:se-lhes~
apenas, a juntada d.e justificações, a
que se chamava de documentos gra
ciosos.

O acusado não podia apresentar de
fesa, nem produzir provas. - Tudo
isso é recente e dos nossos· dias. A
realidade nãp pode se! empanada.
, Naturalmente assoberbada pelo ti'a
balho e pela exiguidade io tempo,' a
douts. Comissão Con::. itucional não
pôde refletir melhor sôbre o assunt-o
e, porisso prescindiu, na redação do
projeto do que representava a mais
sólida, a mais sábia, a mais eficaz ga
rantia para o amplo exercicio do di
reito da defesa em juízo.
Referimo-n~ ao granito impere

cível dêste dispositivo legal. Cl ins
trução criminal será contraditória,
asseguradas antes e depois da forma
ção da culpa, ·as· necessárias garan
tias de defesa

O Sr. Dolor de Andrade - Estou
de a{~ôrdo com V Ex.a. em que seja
contraditório. porém, depois do' ofe
recimento da denúncia.

O SR. ALVES PALMA - DepoiS
àa denúncia, sim, o contraditóno
clássico, a im.ougnação.· o ataque. à
acusação formal. Mas, e aí o meu
ponto de vista com' a defesa garan
tida na fase do inquérito. inclusive
& assistência de defensor. e assim
teremos a fiscalização exercida pelo
próprio acusado. oportunamente:, evi
tando qualquer tenàência ao arbf~

trio. Há;-assim, um preparatório na
tural para o po.sterior contraditório.
Essa a -melhor doutrina.

O Sr. DíJlor de Anàrade :- Não
digo que seja. melhor, mas é a que
sustento.

O SR. ALVES PALMA - Um pas
so mais e V. Ex. B estará comigo.

Aí está o contraditório em tôda
e. sua bele~ -e numa fórmula lapidar.
garantindo a pe..~eita igualdade en-:

tre acusador e acusado, sem privi
légios e sem hierarquias.

Representa uma excepcional con
quista do nosso direito' processual pe
nal, som'ênte realizadá. porque já
constava ào t;extQ constitucionalen
tre os direitos e garantias individuais.
~le oferece )·os acUsa.dos c>pqrtuni
dade para deduzir uma defesa real
e eficaz. contestando a acusação,. con
traria:ndo a. denúncia, opondo-se à
sua prova, ofe:!"ecendo à Justiça -ele
mentos para. a apuração da verdade.
O contra.ditório é isso: o prazo, o
momento garantido por lei para con
tradit-ar, cont.estar, opor-se, defen
der-se, por meio de articuladQ ou d€
razões.

O Sr. Plinto Bareto - De que pon
to V. Ex.s faz partir o contraoditórío?
Desde o inquérito policial? V. Exce
lência muda o sistema de instrução?
Confia a instrução ao juiz ou man-
tém o sistema atual?' .;.

_ O SR. ALVES PALIvIA - Deve ser
ma'ntido o sistema atual.

O Sr. PUnia Barreto - O sistema
pelo qual V. Ex.a propugna. começa
no inquérito p.olicial?

O SR. ALVES P AJ....M.A - Si.:n na
policia, existe o delegado. que repre
senta a sociedad€, e pode o advogado
do réu competir com êle, mesmo por
que, no sumário de culpa, em jufzo,
há o promotor público, que se d€
:fronta com o advogado de defesa.

Apps e5S9. conquista, os processos
p€>D..ais não se fiwram I:lais sem a de
vida firealização e assistência neces
sária, obrigatória, ul'defectível do
acu.sado ou do S€ü- defensor. Até
mesmo o revel tem o direito eLe ofere
cer a_ sua defesa eficiente, por lnter
méclio de defensor nomeado pelo JuiZ
em tempo hábil.

-Antes não era assim, senão n::tque
les Estados que possuiam os rnelhc
res códigos de proc:esso p€nal. Toda
via, r..esses mesmos, não havia a mes
ma amplitude da defesa. Generallzou
se, ampliou-se, sistematizou-se a ga
rantia, com todos os seus bendidos,
com a influência dêsse. texto admi
rável! Quem· o contestará?

se o excluirmos da Constituição. o
principio que êle representa passará_
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para a legi.s~ção comum e O'I'dinária.
E, então. amanhã.---sob a lns'Piração
de novas doutrinas ou sob o influxo
àe conveniências várias, pode ser re
legado, por reformGs, ,volvendo-se ao
sistema de justiça feudal, à prep-otên.
ci~ do Estado, à ex~lu5iVidade e priVí
légio do Ministério Público, às defesas
estéreis e meramente a:rtificais, con
ceCi<las pelo liberalismo dos juízes.

O Sr. Plínio Barreto - Se V. Ex
cel-ência mantém o inquérito policiai.
e lhe dá o feitio contracUtório, não se
arreceia êie que as diligências poli
ciaiS parà a apuração do crime sejam
prejudicac.as? -

a SR. ALVES P.ALMA. Não
çreio.

o Sr. Plinio Barreto - E' a única
.objeção que posso faz.er. No mais,
V. Ex.a tem razão. Acho que a d.efesa
deve ser garantida desdoe o início, isto
é, desde o inquérito policial.

a SR• ALVES.::?AL...1V!A - Na po
licia a fisca1.ização será relativa e
não uma pug!?'~ .aOfrtn. como no su
mário da cu1~a. S(;rá um contraditó
ri'Ú a t.enuad.o, se assim p,odem{)5 nos
expr.imir, a fim de que a polícia se
não desvie da vercladeil'a pista sôbre
o {'·asa que d€seja esdar<:!oer. Ofereci
rlJa a denúncia, então pode esta ser
amplamente contestada, em defesa
prévia, como de há mUito se f32 no
Distrito Federal, e, desde ai, o c()n
traditório aparecerá na, sua verdadei
:ra am'Plitude. Os acursadcs nã,o se:rão
tom2.dOlS de s'Urpr€sa no sumário de
culpa.

Se a Constitu:i.~ão não adotar o
contraditório no processo penal, den
tro em pouco o di!'eito de defesa será
uma bmla. Há JUÍZes Qu.e tem o feitio
de h'"lc;.Uisidores e somente diante de
lei clara., que não possam sofismar,
é que se decidem a oU'Vir o~cusado,

com o devido aprêço. Eepetem, como
aforisma - na dúvida pela socied·a:"
de. Que esperar, então, se oferecer
lInos ao aplicador da loei um sisteIl"..a
1fJexivel, c1:leio de portas falsas, susce
ti'Vel de cOIltrovérsias e ao alcance de
'decretos revogatórios?

E' o ('asa do artigo único do Decre
to-Ie: federal n.o 4.769 de 1 de outu
bro 'de 1942 que dispôs: o artigo 532 do

Código de Processo passa a vigorar
com 3 seguinte redação, revogadas as
disposições em contrário: "no caso da
P!isã:~ em flagrante, observar-se-á ;)
dispôsto 11;0 artigo 304 e, quando fôr
possível, o preceito do artigo 261, sen~

do ouvidas no máximo três testemu
nhas."

Essa restrição, quando fêr possível,
deu à. autoridade policial indisfarçável
arbitric.... Resulta daí que, na maioria
dos processos, consta do fla[;rante a
declaração da impossibilidade de se
nomea~ curador ou defensor ao prêso.
Fica, assim, o acusado.' sem assistên
cia juã.iciária, nessa: p-2ça do processo,
que é a mais ~mportante de tôdas,
porque contém as suas declarações,
que passam a ser, Via d~ regra, uma
auto condenação.

Nos processos de contravenções o
flagrante já é, êle mesmo, a inst:-u
ção criminal, consoante acórdão do
Supremo Tribunal Federal. ,E aí .()
acusado fica completamente .:::em dp
fesa.

Eis como se inutilizou, com uma
penada. ilma garantia que estava -vin
culada ao espíl'ito e à própria letra
do texto da carta política do momen
to. Eis porque se faz mister' tirar da.
legislação comum e sobretudo local
dos Estados qualquer poscibilidade de
ep..fraquecer o sistema de defesa am
pla, real, eficaz e necessária, assegu
rada no contraditório ao aCUSado.

Só um Dri: cipio constitucional M,

sUar pode evitar essa possib:lidade; só
uma g:uautia constitucional expres-'1
pode dar vida e vigor ao illalienável
principio de def€sa do homem, na
vastidão do Brasil.

Lagard dizia:

"lJevant la 1ustice, tout homme ~t

inocent jusq" à. la condennation; ce
n'est qu'à, ce moment' que comence
so; Tigueur; iusque - lá ses functions
sont de clemence et d'humanité, et
son ministre ne doit que proteger les
acusés."

Antes do sistema contraditório, sal
vo no Distrito li\ederal ~ em alguns Es·
tados, a regra cifrava-se na instru.ção
criminal, sem :1.tervençáo do acusado
que não impugnara a denúncia. O
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seu comparecimento ao sumário de
culpG:., :1. "n::.ior parte d~s VêZ2S apel13.s
coonestava a 2.cusação. Ordinària
mente a .sentença :':2:conhecia a culp~

bilidade con: fündarneD.to nas jecla
rações obtidas n? policia, sem a
assistên;::ia de m:l1 d8fcnsor. "o prin
cipio ,l-e,i:O a':.~ditur perire voZens, ne
nhl1l:,:rr.a '2xpressão tinha.

Com o sist8m~ contre.ditório e a
" gar::mtia de um de:ren~or, já no perío

do prx:li:rr;inaI de ~vestig2.çáo polici-'l,l,
(' aClls~,do ",,,y[;. p2ri'eir,amcnte gaT2.ntid:i
~ su~ de:: 23::. l'~ão ~e!"icjita b seu i ~

rE:it~ -:r.:., _l2..r ~' Qfe~ece:::- prova àa
sua cOlltIs.d.ita.

"fLs ~<j.~~:~~;~.s tutelares, escr~ta~

p~la. !; 7;. t::::-.::::8. em todos os CO:i~ç.r)?~.

pel8. n7.~0 eTc.. t::l1:tc's livros. pela pr:
.. lítiC:l en.1 t~Dt2S leis, nüo se devem es-

c:.~JeC·2r:

('~~,~tl-'"' todos' os males que podem
st~r:;:~ ;-}~ Ll_ st~·ib:.-:.içãa d.e justiça ne
nh~JE1 é .~cZY-.p8.ráV21 ê\O de fs.zer mor
rer 11~:'1 i:::O~·S11tê."

"E'. melh8r que r.o.il culpados esca
pem. que U;:J :só i!1cc~nte sucumba."

"s::: l.!l:l :::~:EÜ:!.:OSO escapa, um íno
cente n~ú perece:"G1J; mas um ínocerlLe
n8.o pc::::; :Si1c:l",1bir, sem qu·:; não es
cs.pe 'Jm ~ulpad()."

"Ninguém poc.e ser conde:na10 se
não :ned:.2,r~t2 provas. As provas de
vem s2r~13~·8.S como a luz do dia·."

O Sr. DOZOT de Andnui:e - Da ma
neira brilhante p~l~ qual vem disco:-
rendo sôbr2 [. matéria, V, Ex.a• ao que
parece, ~ulmina de modo absoluto :J

~tU:iI Códisú do Processo Criminal.
O Sr. AiaZiba Noguei1'o, - Isso não

teria importáDC:a. O importante é q1l<:
fulmina também a defesa pública.

O Sr, Plinio Barreto - ~sse é o 1)~

rigo. No mais, o nobre orador t'em
raz8.o. -

O SR. P..LVES PALMA - O Código
do Processo já é avançado sôbre as lei')"
anteriores. Mas a minha emenda não
fulmina o Código do Processo, ant~3

-;em completá-lo.
O Sr. AtaZiba Nogueíra - Fulmiria

a ação do ~tado contra o crilntnoso. .
que se:r.a senhor da situação.

O Sr. Plínio Barreto - ~se o re
ceio.

o SI: . ALVES PALMA - ~ receio
sem fundamento dos r..1eus ilustres co
legas Deputados Ataliba Nogueira,
egrégio professar' de direito, e Depu
tado PUnia Barreto brilhante advo
gado e eminente publicista. :e natu
.ral que, no contraditório que preconi
zamos, sej.Qill ressalvadas as devidas
cautelas a favor da verdade. Q1.!2re
!:lOS apé::lz;.s a vel'dac:.e e DE.o advoga
mos privil?;10S. Pr:nci;~lm2nte m,::':l
mo;:,:ento difícil como êste, qUê at:!."a
vessa a nessa pttri8... TI§,.) ]!G:l2riamo5
jamais concorrer para o ênfrc:,cl'.leci
menta da ar.:ão re'pressora d::V5 nessas
aL~torid?des. :M:as também não legisl~

r!:cs para um momento :?penas, ma~

para a tra:H~.D.mdade futura e constan
te des nossos cOlnratriot3.s. Pr()~)'lg~Q.

a subsistência do re3i1'118. a t1.lal, de
m:?.!1ei:-~ melhor.

;j~ T::rr8.soz... o1)·serva-'la que o ma
gistrado n8.0 co.~hec8 no s2.!ltuá:rio dB.
justiça 01.:t1"0 amigo que o Ü10cente e
outro inimigo que o cu1.pado, sem
piedad.e pz;ra con o pobre e se!'..1. clistíl1
çto IJ2.::-8, C01J:l o rico, quando U-1Il e ou
tro tê:TI pretensões injl~st2.S. Sàmente
Ih;; iYlter2ssaa verdade ou ,o b::nn di
reito eu a legitimidade da sua preten
S2.o. -

Com a defesa, não se tem em mira
S8112.0 fixar' um dos têrmos da equa
ção, n5.o deixando que subsista apenas
o ur.ila.teral p:rocedimel1to do acusa
dor. ~sse procedimento podia levar
a uma injustiça uma vez que o acus3.
co n5.o pôde CO~1t.::st?:r co!".•:, eficE:D.cia
po:-que se lhe não oferece:;:a oportu
nidaee para isso.

O acusado não se interessa apenas
em evitar a privaçáo da sua liberda
de, mas ainda comprovar a SU:1 ino
cência, reabilitar a sua reputação, pa
tentear .~ii'.erdade. salvaguardar a sua
honra, amparar a sua família os seus
bens, o seu futuro. Tudo isso se com
prometería irremediàvelmente, diante
de uma acusação improcedente, mas
que não fôsse esclarecida no deviào
tempo.

Só o contraditório pode fazê-lo. O
contraditório é uma precaução, é um
obstáculo à insfdia, é um eleme!lto de
apuração da verdade.



As páginas forenses estão repletas
de clamorosos erros judicié.:-ios! Re
levem-nos a remissão de um fato cé
lebre mer.cionado nos velhos anais
forcl:ses da França imortal . .() proceS,;:)
na fase de instrução era secreto. Sà
c1ente na audiência surgia o defen
sor. Acusado o filho de um2- la!'.:.1ilia
ri~a e altamente considel"ada, de ser
cU::'1.plice .no assassínio do seu l)róo~io

pé.i, lncU.m'uiu-se da defesa o ;"ocivel
~j:ittt::'a Cbc.i::-d 'Est-Ange. À aCl.~s-ã~ãL1

apoiava-se na confissão. O elocüento.
defensor, com a fôrça magistral da su~
diu16tic::'., desenvolveu im.pressicnan
te defesa e exclamava: La Police!
C?;,/ Zl"!"essieurs, 1)·'J;....í7z.et"e~·-íjZ()i de t~ous

devoiZer ses mi~te1·es. La POZiC2! eile
pe:lt avair ses privileges C!.ux yeux ~~q

lc:s j(~~·t~ce, 1iz,ai~ elZe ne saurait invio
la,:;!s a~!::; Yf/!..[X de la verite. La Pclice !
encere une lais qz::il me soit íermis
Ci.2 n07IS clire ce qU'elle est! Quanà la
tQrture mon[jZe c.. un ?7-:G7;wnt remvZa
cc la. iüTt-ure Ze[/c,Ze, qusnd la põZice
descendi cc::n,s 'L!il cachot et arrache
vio~cracnt un (weu, la dejense a le
d/roil; de vaus Ze dire !

A intervenção do aCi.1sado na fase
do i;::qué:rito policial pode LlU.nedir êss~s

abusos, em nome cio p:róp~io decoro
da justiça repr-esara, cuja finalidade
não ê condenar sistel11à.ticamente, mQs
absolver ou condenar conforme a vera-
cidade dos fatos. _ /-
N~o podemos volver à imita~ão do

pretor ro~8.no, que fazia vergástar o
acus<:.do que OUS,,-7:1 lev::mtar-se :em
pú~lic.o para fOJ:mulal' a SUa' dcf\~.:;a. Q,l
contescar a aCtlsaç2:o, R::::pug-~:.arlL-:' à
nOSS2" {:Gn;:-~iênc;a Juriúi::R e ao.5 nos
sos princípios democráticos i1111.;c1:'r:-:.
riis-.;ussio ampla tia c:?usa, a' litérrim:."
apuração da verdad-e, a admis::.à0 cio
a:::u.scl:ro com os li:..e$mOS ,~iTeitO.:i c;:.;.;.;
s-e CD:1f':;~cm ao ncu:::ador. Não é pie
dad~ que 1l'J.~ Qf'y<?mos, porém iú.i.ims,
justiça que lhe fabt:.mcs. Ouvi-lo é 1' m
devel.": impedi-lo de fa'lar é um c!~
me!

Eis pOl"que o àir.;ito de defesa é
considerado um direito sagrado. Di
zia o orador rOJllano: E·st zgitur h-:;cc
non scripta, sed nata Zex; quam dzdi
cimus, accepim.?:s, Zegi17i,US, sed. etiam
arripuimus hausimus.

Lavasseur, j~lgando a condu;;.). do
seu paxtido :para ~~om os Girondmos,
seus adversá~ios. exprcbáva o fa:c

de haver um dec:-eto"e-.speciz.l v-::~ :.:..1
t.ido a.os jt!.r(1dr.'s rc-::;:~sa.r ~ p:.2;l, 9/ '''á ~~3
acus:::.à.cs oC <iê.:1ara~ém-se SUfi:lêúte
mente es--~lare~i:t\:'s.. Considcl~a"''J'' ~4 :!]"!!

gl"a·,./e êrro € a r 1"eS-c0:1La""a ~1~e;"-i.L1·:2t.:ulO
na luta mais renhida, i.1i:..O se Jt.'n_:lnl
a·dctó,r C21't03 ~.I·~:o~eSSC3 81Je f.2!'2z..tl a
me-,"~T '" ~s l""·-d" J:Ust1"'~-e ..:,., r"""~O..........., .. '\,,; "'" ........ ,:, L...v "''';:'"'''' ...... i;.v .:....~c...

.,s\: 2.:3 açõe3 h-L1Ulana;s c~ue 5,2 :~~~:i-
fi_~~IP 'T;nle~ "''''''~~'e'n r~'" 7""1'- ~'l'---' ~C'_....... ':'".' - t.......... " v • .., .. -..-V.lr. • -""..... .....~;:: ....;.l.,.;... """'I>J
Ue·i.l!1~~r.:., e ningllél11. Dod'~ s:! lJu~id~

senão el"l1 vl:ri::'l,-~2 C:'0- lei z,nt~úo;:- ao
2. to, n uZ~UT:;, 1;CC~:I (!, si1:,e l'":[/C1lZ, ~ e~

sG:l~ia-l QU.e o ú2·l::3f1.(:o ~~çj8., COl1v~.i.~'ci

C:o, eU1 juizo i"~-~<~J12:~', lJ~ra seI GC:'l-
G.s:1:lclo. !\;;.ü e~~i~L-.~. l,j05:":l.b~litla(.i~ d.ê
l;':~.i j:"tl~·3..nl:1.1.t.0 Eel'C~1"J e q::gu..lV, S~

r~~'..o :;2; O:-21':2ê ~c ~;_.:~~~~::lQ c ellsc;~iü de
il:"'l~llg~lar tJ ::·:r:::aç~~a.

Lic.~.Y:üUS, CC·I11 QU:.J';.'l titl~1r"t sl\.10 D~:.r

tiI:1~1.-ciO o I:-:,-~,~: ~S :~i() i:~o_::~:.?l-:G, .cZ:.G\?J1d<J
- C,-:'cl"O q'J.i::.~:,~~o ;;. Cúllstc:.Dtinc, fc:z p1.<
'i:.'li;:s.r urns lê' t C:t~:2 lJrc::Ja qlJ.~':1rn..:c~:
assi~·~,Gl1.:.;i:t 2.,:)5 ;J:'iSiG:l(;~rOS) ~:;o p ~.:;.:la

de .s~l" lJ2\~'::C ~~l;'l..Gl~ ~l1..1e tl":;:.:~s::;:·:ê1SS~

a ol"cl21~1. O e:::'D5.r~-to C::5S .. ~ l"2i i:-~~r~

bar?.. ~j..1C 0:;' ~crrt;,r:..1i~t.a:1::o ~,5 l·,;zislr·..-.
ções, Que l~J.ss::_:·am, à V8~ar ac:õ nc~s3.

dos cua10Ucl- L,ef,Z'sa. AssL-n f-);":1.. f),

nossa- legislaçàG colonial e' do :m~)t:
rio. Lei d~sse i,sôr, e111papz..Üa dê m:ü
d~de é flue impede s-ejam tTZ.t.:;'.:los os
culDad.o.), os iilfeliz2s {.lU':; causa;:; cu
clógena.s c e:,ó;;Gl1as, a!l-::.starn à ;:,~n
da do crime, {;Um aJgums jl~.3 tiça, cvlr!
razoável ccm~an~8.o, com hu:.nar:a. e
C8~1~{~isl~.te beIli';':iJiclad~ ~ Lei s~mcl.i.~all

te 'er3. C21al'ila·~i'J 1)e1o bispo 3u;:;':~!Jlo

P§..ln1Jll.ilo, i12;iil)!1:).. ~ irnr~uciente, 11J.~·i~

feroz qae t~da~ as lo8i;;. L'3:r; iZegítim.a,
lex 1JaZam. impwIens, et omni·dln l1?~'
7nani~si1iz.a. Es~z' ignominia, a le111àro1
ila Du.pin, qus.nc.o su.:;te:lCa'va -com Q

reake. elo seu .J..lento o d~eitc de :i,
"V:ri': defesa co,::. a-cus:;:,~os.

Eis, Senhor President·.::, porque es
trn.nlla1l1.GS que tana cOr;.StitUIÇ~O ela,
barada num cJima purificaào, de. pro
fUndas col1viccóes delnDcráti~as e~l!'!

ceras rênc·vaéé~s _socüns };)0S..,êL alhe
ar-se dêsse ásp!:cto fundamental d()
direito da def-e.:::a e relégue para :;;1~

no inferio!" €~SGl franquia que era a
coluna vertebr:::J de todo um sistema!

Tinhamos no contraditório o fu1.cl'O
de tõda .a defesa opcrtuna, técloÚca,
eficiente, A r.~sistência obngCl.t6ria.
de UIn advog ..ul.O 'ou curaà.or, orien
tando convenie.l.:t.emente a d...:fesa, fis.
calizando o ritc- processual, jJaitici
panda da:s próprias aflições do acnsa.
do, ~a e será. se1p.pre, uma. da~ mai..-5
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belas e humanos garantias q~~ a lei
conferir pode a um infeliz.

A moderna fL.osofia secial e os
princípies sociológicos informadcres
da nova elil,boraoção cons~itu ..iün<ll
não comportam êss€ dêsconcêrto de.
relegarmos o tt:xto ào art. 12~. 1".0 ::.1
da carta de 3'1, com aquele e~lUncia:ic

feliz, p~iso e honradcr de ll{JS~a

cultura, que lhe deu o legislador au
toritário! O lesisl2.dor autorit:1!"io ....
Nêste passo, êle não foi, na verda:ãe.
o legislador au"oritirio, senão o ~lais

• humano, ° mai5 justo, o mais "equlli~

brado e sereno õos legisladores! .:Justa
crer, até, que me concebesse seme
lhante gara:n.ti2! Sis porque ~eve

mos perfill1á,-la. Essa. garant.ia' fala
}Y-21a nossa tradição de libe1"dade .... de
justiça, .pela YUT·eza· dos nossos cr.j
dites jurídicos p-ela imparcialiâad~

dos nos.::cs JUIzOS e aspirações!
Cícero, o g: ~!lc.e orador rom2.no

que foi aoeusadc e p:rcs~rito, recOl ren
do depois a c(;1egas que o defendes
sem P01' oi:ntenà.!:.r que, .em causa P1"Ó~

pria, se debclitam as fôrças, - pro
1Jrio in metu, qui exercitam" quoqu.e
eloquentiam debiZitat - foi exilado
sem se defender. Depois _de rroscrito
indagava: Qual é o Ir..eu· crime ? Onde
estão os meus acusadores? Ubi crime
est? Ubi acusator? Uai testes? Nem
as provas lhe m-ostraram. Na sua
~evolta êle exclamava: q,ue mais in-
digno que ser abandop.ado, sem ser

ouvido, um cidadão irrepreensivel à
facção que o persegue? Quid Indig
n~us q1.lém qui neque adesse sit 1ussus,
negue citatus, de ejus capite. conduc
tcs. .. suffragium ·ferre, et- eam Zegem
pretare?

OrgulhamQ";'nos da. nossa. época, S'.>
mos filhos dI() nosso tempo, reflex{)s
vivos e palprtantes da nossa cultura.
~ da nossa civilização. Deveríamos,
dêste mOOo, presar de mU'ito o .iixei.to
de defesa e tudo o que CODlCerne à
liberdade, à vi<lJa, e à. dignidade da
tpessoa humana! Mas esses privliég.ics
iDão são um postulado do nosso ~ulo.

Se O'S romanos tinham em conta
~ alta a ~a:vidade dta acuSação, qlle
examinavam a quaZülaàe e a repu.
tação dI() ac1l:Sl!l'd:or, a possLbHidade e a
verosimilhança dos fatos, uma. vez que
a. ac~ão comprometia a honra, a
tranquilidJaóe. 8. fortuna. e às vez.es a
Fóprla vi'àJa. cro hom~m mais honesto

-~ pacato; se Carlos--Magno acoIiselha
lV'a que se averiguasse a conduta do
acusador e os têrm<>s da acusação. o
que D'Aguesseau também mencionava
como uma garantia de justiça; se a

defesa sUl,:giu c-omo um dItame de jus-
tiça para ev1taros julgamentos apai-

. xonados, e iníquos; se, num regime
de amplas li1:>errd~des, nã.o é possivel
assegurar ao acusador qualquer prE:r
:rogativa em face do acusado; S€ um
sistema de def.esa, bem regulado, :'1ão
pode prescindir do oontraditório, êX
pUTga,.d'O àe tudo que seja resquício de
ir..quisitório; por sem dúvida não po
d·emos. dd.spensar o texto a que 'll!Il-oS
n{)S referindo.

Fôra reeonhoecido por Berquier esta
v-erdade: em uma socieda·de bem re
gula<dJa, importa muito conheceT (lS

direitos do acusador e do acusado e
se o Ministério Públioo está colooado
no mesmo plano do advogado do réu.

E' o conY!'d.-ditãrio, aDJúes e depois da
forIIJJação <la culpa, que 1h~s dá annas
iguais e os coloca n-e. mesmo nivel e
sem previlégios ..

Nã.o podemos defen:d!er previlégios.
Queremos, sim, a liberõade de csAa.
um e a segurança de todlos, como in":"
di<>e de uma sooied:a>de clli!ta e diri
gi'da oom. j.usti.ç:;l. ~bfu. e serena.

A Ordenança. âe· Vil1ers - Cotte-
retos, obra in.í.qua d-o chanoeler Poyet,
privava; em 1539, o acusado do direito

doe dde.sa. E o ec1.'Í'PSe que, em PraD.
ç,a, abafou em longuíssima tréva o
direito de defesa fez ressuscitar o pro
cesso seereto em 1670. Um pUJblicista
assinala, todavia, que o direi"to de de
f-esa tinha sDdo mais. forte que QrS

rtêxtos, e os juizes hwmanos e be~o:;
'Permitiam que, sem embargos da 'Or.().a.
'btção, os acusa.dos falassem aos ?.d'Vo
gad'OS!

Lamoignon erguexa-.se com a sua 1.0,
contrastável autoridade e formulot1
veernen.te protesto, C'clooando-se ao
lad-o da causa dos ac'llsa<i!os:"Sste
Conselho habituou-se .a. dar' aos
acusados não um privilégio i.m.PÔst.Q
!pelos orCLenanças ou pelas leis, mas
ftIll1a liberd....de adquirMa peLo .direito
'natural q~ ~ é mais antigo que tô1'3.S
as leis h11lD'1anas·'.
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- .
Em 1700, na A.ssembIé1a. Constit.uin-

te, ( e como se aproximam no temp:>
e no espa.ço as v.ocações democrálticas
de pov-os diversos!) assim se manifes-
tava: "a quem pertence o direito da.
defesa dos cidadãos? Aos pr6!.I>rlos cl
ldadJáos ou aqueles que merecerem a
lSUa co-nfianç:á? :ts.te direito é funàiado
lSôbre os p.ri:ncípios c1:a razão e da
justiça; êle não é outra coisa ~ue o
d1réito esencíal, imsprescriti'V'el da. d·e
:fesa natural. Se me nã.o é permitido
-i~end'er a minha honra, a minha vi
da, a minha liberdade, a mi'Illha ~or

.tu.n.a, por mim mesmo, quand'O o en-
- lÓendter ou pUlder, ou pelo órgã-:l que eu
prefiro, oomo o mais esclarecido, o
mais li-ga-do aos meus interêsses, ~JlJ

tlW, violais ao mesmo tempo a lei ~a.

grad~ da natIIX"ecsa e da j~--tiç.a e rodas
.as noções da o~dem social".

E sabei'S quem assim falava, afer
vora-do' na defesa dos diTeitos, 105
acusados? Não era; Merlin., Tronchet
o adv-oga-do de Luiz XVI, juristas egré
gios, no seU> da Assembléia, porém, o
homem do Terror, das proscrições e

autor dia lei que aboliu tôd'3.5 as for- .
mas de proc·es50: Maximiliano Rob'~5

pierre. o terrível adversário dte Oan
ton!

Somente onde se implanta o despo
tismo e se concuIcam as liberdades,
suplantadas pela razão do mais forte
ou pela forma arqui-dinástica do sic
~.~leo sic jubeo. .. é. que não encontra
m.os reconhecido o legitimo e autên
ticc direito de defesa. O mais amplo,
o mais livre, o mais real, o mai~
completo.

Que ceIo exemplo o da livre Ingla
terra, a iluminada salvadora da ci
vilização ocidental, com a sua heróica
resistência! Garantia ao acusado todos
os meios essenciais à sua defesa, mes
mo na hora aflitiva ,e culminante da
guerra que findou. Julgava-o publica
mente. O acusado podia requerer o
que lhe aprouvesse, denunciar autori
dades que claudicassem, policiais ou
funcionários que: violassem a lei, que
perseguissem, que mentissem. E isso
sem lei ese-rita, baseado apenas na
Commom law!

Não há, Senhor Presidente, _. como
abrir n1P.o do que se -cons1de~ uma

garantia de imparcialidade e de equi
líbrio.

As nossas 'virtudes civicas, acrisola
das na luta e na experiência, amp!i3.~

das pela nossa· fé na democracia,
guiados pelo nosso espírito público,
não consentem nessas abdicações, não
aplaudem esses alheamentos, que se
riam um menosprêzo ao povo a QU~

servimos!
Cumpre reivindicar essa prerroga

tiva que já se incorporou à nossa.
cultura jurídica e ao sistema da.
nossa justiça repressora. Queremos

a defesa mais ampla, movendo-se li-
vremente, sem subterfúgios, sem ar
u.adi1.'1as. sem o a.rbítrio da autoricade, .
empenhada na bta::-iosa investigação
da verdade judiciá.ria, uma vêz q::e a
absoluta é do domínio da divindade.

Os govênlos passs.m ou só viverão
de'pois na própria benemerência. Os

regimes se transformam, mas a justiça
permanece intangível. As vezes só a
justiça sobrevive no meio das paixões,
no turbilhão dos interêszes deflagra
dos, na onda incoercível dos desmandes
das vociferações, das desordens! A jus
tiça, porque é divina, será. eterna.
Não devemos enfraquecê-la' ou reti
rar-lhe os meios de se exercer com
dignidade e segurança, com serenidade
e nobreza, com ígualdade e retidão

Na vasta terminologia que constitui
a relação de verdades eternas, na ce
.claração de direitos e garantias que
pretendem menosprezar com o lhe cha
marem um lugar com.um filosófico, é
preciso incorporar aquela fórmula la
pidar que recordamos, em substituiçâo
ao téxto atual que é medíocre para
'definir e assegurar 'Um direito tão re
levante. Esperâmos que a Assembléia
Nacional Constituinte, no desempenho
da sua elevada missão política e no
interêsse supremo da justiça, atenda
às necessidades imutáveis da socieda.de
em que vivemos e a que servimos
com o ideaLismo da nossa cultura e'
dedicação. (M~ito bem; muito bem.
Palmas.)

(Durante o discurso do Sr. AZ
tamirando Requião, assume a
Presidência. o Sr. Octavio M an
gabeira, 1.0 Vice-Presidente, a
quar é, posteriormente, reassu-
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miàa pelo Sr. Melo Viana, Pre
siCZente. )

o SR. PRESIDE:;:\fTI - Em cum- .
p:-5.:n2!:.tO à de::'':Jeração ante:-io:r do
p '''' ...... ;..·...~o "es~ ......1"o ,... .... ~~~ t, n"-o-"'l"O F"'-.lC,I, .. ':';',:'J. J \",ó. -6-~ u.:::. ~ ... ,,;:) ........ .1. tJ ..... ..1. ~

llC5.:t::O, O.sv2.ldo Lil:).a, P2.ulo Fêl"nan
des, /:-nte:'Q .Lrel\'2.S, Dario Cardoso,
O~into Fc~:.s-:~a, Li~~a Cavalcanti, Au..
re~i?.!!o L2;te; E:"'n::..:1i Sáti~"o, Nestor
Dtls,:-te 8 f..TLl:2"n,d.i~1 :?i:'es~ ~~.::'''-2. consti
tl.ii:·2~n 2. CC~:.:isss.c ~.sl)eci:tl i~1cllmbià.a

de PY'C~~2:"~-8r f c e:,:a·~e é:.2 ,~~:"ics c.asos, ...
e?1lrr:.~.::·~·;: ~0S 2~O Reqt:e:·j~!:.e~lto n.o 79,
C8 lS(3, c~~ ?-uta:"ia (co Sr. Lima C3.
valcanti e outl"OS.

r

0- SR. PRESIDENTE - Tem a
palaV2"a o S:::, .P.,. t9.11ba Nogueir?-.

o E,R. lÁTALI3_~ !-JC::?:-lJ"BIPvA
Sr. P',:esid.ente, se bem que n2.o seja
fl}iacl.:r à COlT2:lte indivic.ualistz., ou
seja, di} €.sts.:lo de d:rcito, entendo
Q.u~ z~ (}:::-:s'(~~·:"I:S·:O Ol:t :~.:~~l'lç':"'j o ante
P~"O~2t'J C:0 COllStltuiç:;'o, deve sofrer
unl cc:te eY:.l c€::-ca de oitenta artigos.
D'l~~ c:2vs:;~::ic2.. gâ.O dêsses artigos é, eVi
de:l;.t,sl:lellte. ms.is elucidativ::'v do que
a Sil-.:.1).)les enu..rneração.

!.:..SS:::1, a meu ver, al-ti.gos há que
deve~Lo s~r slip:i!1lidos po"," inúteis',
.Bã.o 1"e:~Ul~d2.I::ts5, contêm m~té:::ia já
refetida eln out::o.s dispositivo? e, ape
sar d.':-z:.o e l~ais aclbnte :lovamente
co;;~it~_~:~. I)"s', air:,da, pl"e-ceitcs de ar
tig'o j~: Explicitas tm.l out:co, com evi
den~e 11€Cessi,~·a.de.. Parece qll·e' o legis
lado!' COllstituinte não quer deixar
t:rabalho 1)8.1·a os juris-t.z.s, na interpre
taçiio c.a Constituíção.

Ora, se a p~eocupaç8.o é fazer on::a
c0111plst:: e pe:'feita, de ante!!l2.o sa
bemos c.:ue o le;-is!2"dor não pod.e tudo
pre\'e~. :S:rr. cOnSe:~üê~ia, a Constitui
cão - como C'l1abue: lei - há de se::
á exp!,=s~§o do p;n2~menta do !e~is
la'dor. r...uma ~ontensão de vocábulos e
coms'dimento de linguagem bastantes
para qUê o pensam,-;;nto se t!"aàuza com
cristalinidade. Não é preciso. de modo
algum, que o legisl,ador se derrame, e
se renita, incluindo na lei artigos ab
solut~ment·~ inúteis, ou aquêl-es ,que
devam ser podados, pO't' e.xo:rbitantes:
assuntos de esfera de outros campos
de direito, tais como o administrativo,

o privado, o penal. Esc.ápam, do âm
bito QO direito constitucional.

Ora, a matéria constitucional a ser
cal'reada para o prc-eesso, é ú.-.-r1i-ea, não
devenc.o misturar-se com outra .

Nesta 'Assembléia, ningilém poderia
a..:"gUir-me fie contraditório, se eu,
~C2..SC, trolL"~esse mat'3!ia q'.le algul1s,
jul::;c.m da esfca excl"L!siva cio cUreito
p~'iV2vd.O ·porque eu c:jsse, c.e inicio, não
se:- p.artic.á:::io do esta do ~é: d~:."Gi to.
M::ls, sendo minha teo:-ia a elo fim in
t~~1.11çc:.iár~'o, o :SSt2.·C:O te:n pOÀ f:r.3.!i
à.?de se:." o meio ou o i:lst:'ililler..to para
o 11oIn·e!!l realiz'ar s:.:a fel:'ci,dr-. :'e. Se
m-e o~ie~to por tec~i3.., c1':'dc!lteI~.121itç,
D8.0 me cinjo, em !n3.té::-ia co::.s'Gitu
c:o~al, 8.Q.uilo ~-ue é e;-.:clu.-si';a.::n3~te

objete do estado jurídico.

.A Constitt:.ição é m:ús algum? coisa
C:c '=!ü'2 .Q., s~n1plês est::t:tv.l·a j'Uridi·~a do
EstB.·do; hs.o c:e t2r. port2.. l1tO..t~ldo

• C[L":_?~~O ele fu::·:'z.:nsnts'l e::;:i3ta~ p~l"a a,
est:-l:.tu:-a à o E~t9.c.o e n,~o 2.p~ll::'_S a·
p?.rte ju~í,j:·~a # Como COTIs.e"=1üê!l-ci.a, os
~~á-T:'05 g:'up,as sc-eis.is hão c.e Z:st3.T I!a
Constituição não só dsfínidos como
também def2ndidos, todos os direitos e
deveres Que accr::1pal1ham o homem,
por tôd~ a exist§r..~ia h.ôio de estar pre
vistos e. ãefinidos na Cor.stituiçáo .

Há ainda artigos que devem ser ex
cluidos do projete pc:: cGnt~'á1'ios ao
yeg-ime federativo. Alguém dirá: mas
... H'e~e"acão é a''Tt'\ do ~ ... ,,,.s~",,,,. O'.l-""'.t. -...1...... ~.L';::'V _ * .......... ~ ...... "'.

tros a·crescentarc.o: a den;.ae:a~:'2., C0r!10

a Federação, valem mais pelo C8:::l-:eúco
do que pela form2.. ou são formas que
hão de revestir substâ.ncias,

Nego absolutamente isto. Nê.o é
ex.ata. A Federação t.em um conceito
efinita e llr[ta q;:finiçZo cie':ltiE'2:l, N~o
é tudo. A Fe-deração, além do !::lUis,
tem o seu contraste, o unitarismo, o
Estado unitário. Em breve, irei de
fwJr o que entendo po:- Federaç~o e
por Estado lL."1itário, aliás no dO::1ínio
da Ciência. E ve:emos que, àe fato,
artigos há que deve~ ser exc~l~idos

por contrános ao regi:me federativo.
Para aquêles que não 'queiram ac-ei

tar minhas definições poderei dizer
que há artigos que deverã.o ser ex
cluídos, po!' cont:'árics ao interê~e ci~

Federação Brasilcira.
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Entendo, Srs. Representante, que °
projeto er~_cer:-a matér:a que, de modo
algu-:n, po:1e::-á nêle figurar, por oposta
aos interêsses nac:onais.

Infelizmente, o tempo de que dis
ponho não daI:' para exgot::l.T o as
sunto. OCupar-me-ei, hoje, em primei
ro lugáz, da Federação e, em seguida;
do Município, para mostrar que o pro
jeto, se bem que tenha visado da me
lhor maneira i:nterêsS2s brasileiros. ca
11l'dicou aqui e ali, ora ofend2ndo a Pe
deração, ora. a autonomia dos M1L~

cíplos.
Assasta-me, Srs. Representantes, a

séri,e de dis.cwsos que desc1e o inicio
-dos debates da Gor..stitmºão tem s1do
feitos nêste plenário. Na sua maioria,
senão na totalida.de, foram anti-fed:2
ra:ti"v·cs.

Embora :nem todos os oradores tives
-sem a int~nçãc de levar o Brasil ao

unitarismo. -a última condução é pela
afirma.tiva.

Vamos debater, então. a matéria:
há necessidade do Estado Unitário ou
devemos ir para- a F-ederação?

O Sr. José Augusto - V. Ex. a per
mite um aparte?

O SR. ATALIBA NOGUEIRA: 
Por ex,emplo, o ilustre Reprilsentante
Sr. José A~ousto, que me vai ap2.1'
tear agora,-mas cujo nome já estava,
no meu rateio .. ,

O Sr. José Augusto ~ Aguardarei,
então, o comentá...-rio que V. Ex. a fizer
a re~eito.

o SR. ATALABA NOGUEIRA 
Ia referir-me ao ponto em que V. Ex.a

buscando etimolàgicamente explicar a
pala.vra "Federa,ção'-, que vem de ta
du~ no latim, nos ensinou significar
aliança. -

Até aí estou d-e acõrdo com V. Ex. a •.
como latinista, mas q"ila.ndo, em segui
da, procura dizer que a tendência é
para o unitarismo. já aí contesto S.
~ G •

O Sr. José Augusto - Se me permi
te, direi o seguinte: V. Ex.a. náo co
nhece nenhuma federação no mundo
que .não seja a marcha pa.-ora a unida
de, porque federar quer dizer u::m- al
guma coisa.. O Esta,do tem função
federativa e tôdas eJ2..s. a "começar pela

americana e a teruun:ax pela argenti.
na, mexicana e brasileira. marcham
cada vez mais para se a,pertareID os
laços federativos, quer diZEr, os laços
da União. ~te, o conceito etimológico,
político, r.Jstórico e jurklica da P.ede
raçã-o.

O SR. ATALIBA NOGU~IPvA - O
nobre colega me leva a conch~ir que a
federação no 3:-asil é pa:adJxo.

O Sr. A'llreliano Leite - Tese, aliás.
diferente ela do manifesto histór:,co de
1370, que dizia: .:;ó a ferleração pode
ria juskmente salv2.r a 1midade do
Brasil.

o SR. ATAZú.l3A NOGU"R."fRA
Não vou at.é aí.

Desejo sa~enta.r qi::ie o Er8.-sil sem
pre foi, ínconsts~àv8l!neTI'te, uma uni
da.de, e,.coD1o Es:taodo, hi de ser uma
m:idsde. Longe, portanto, qu:?lquer
i6:§iG, SE,pa!·at:st3.. E' evidente, porém,
qu·e encontro vislu..-onbres de germes de
sepan.ti.s!llo nos rep~blicanos de 15 de
nov.embro de 1889. Que êsses germes
tenham sido transplantados e l1.ouves
sem sido acoll1ic.os na Constituição de
1891, Estou de 8.côrdo. Negar, porém,
que a Federação seja forma 'de Esta
do, é não querer ver cquilo que a cí
êr..cia <:lo direito mostra à evirdência.

o Sr.' José 'Au)usto - No mundo
moderno, hã duas noções em cl"ise: a
da deSJc2ntra.liza~ãc e a da f€deração.
p~ evol'..l<Çfi.o se faz no sentido de des
memorar prim~i1'o os serviços. Cada
dia se criam serviços no,vos, isto é.
desc"'::1-tral:za-se. O segw.:dô sentido é
gecgráftco: ca-da dia, a.s regiões que ad
Quirem certas po~sibi1ida.d::s de ordem
fina-uceira e cultural tornam-se 3:<ltõ
norr..as ad;ninistrativamente. Esta é a.
crise de unitarismo. A do federalismo
i de c.rescimento: sai d83 qU3:dros pu
~amente na~?onais ps-Ta o internacio
nal. Fala-se em federação ba.1Jcãmca,
eurorea e. at.é. f€deraç~o do mUJIldo
inteiXo. Tôdas essas tentdências se har
monizam com a tendência final: o

,ml1:P.ào IDaxcha para a unidade. em fa.
ce da ciência que. cada vez mais, apro
xima: os povos. Diante das condições
mundiais. federação é a mareha para.
a unidade.



o SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Não vejo crise alguma de federalismo
no mundo. Percebo apenas a incom
pre.ensão do conceito de federalismo;
o que noto, sempre que cog:to de as
suntos pertinentes à ciência do direI
to, é· que os - jurisconsultos ficaram
entendendo mala Direito Romano que
dizia: "Omnia dejinitio pericuZosa,
est." Aqu! está: o jurisconsulto ape
nas se referiu a determinado conceito
do Direito Civil, mas os jurista~,' pre
tendendo náo estudar profundamente
a matéria, não quiseram saber da d~

finição. Eis porque muitas vêzes não
chegamos às últimas conseqüências no
domínio oientíf:co: porque se tem
mede de definição.

Ora, Senhores, saber bem é definir
bem. Quem não sabe 'definir, não
sahe ,a causa.,

.Vou responder, portanto, ao nobre,
Representante, Sr. José Augusto na
quilo que disse da últiIna vez, como
ainda hã pouco reafirmou em seu
'aparte, tornando-o rnzis amplo, por
que levou o caso para o campo inter-
nacional, nisso s~cundado pelo nobre

_ colega, Sr. CO€lho Rodriguel;i. Se
Ss. Exas. t:vessem assistido à aula

-1naugural que dei em, minha terra na
tal - Campinas - na Faculdade' de
Filosofia, conheceriam o meu concei
to sôbre a tendência hoje -existente
para a universalização e não somente
para federação como fenômeno .jurídi
co, instituto do, campc do Direito Pú
blico, mas como tendênc:a geral de
todo êsse Direito, ou seja, o conceito
internacional. Hoje, êsse conceito não
pode mais basear-se naqueles acordos
bilateraís, 'não é mais a vontade livre
de um- Estado que domina quando se
associa a outro~ Sentimos atualmente
necessidade, no mundo inteiro, de
ch:=gar à soc:edade de Estados.

O Sr. José Augusto - A federação.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Com isso contrario o velho conceito da
mais sã filosofia, de qUe o Estado é
uma soci~dade política perfeita. Hoje,
porém, não é mais assim; a vida in
ternacional é que ·pode completar a
vida do Estado. Assistimos, por exem-

pIo, na ú1tilng. guerra, Roosevelt de
clarar que a defesa dos Estados Unidos
estava no norte da Africa. Daí a.
contribuição decisiva do Brasil e Por
tugal· pa~a apressarem a terminação
da guerra européia, porque os Açores
e o Brasil eram as bases--capltais para'
a atuação das tropas americanas que
defendiam, lã longe, na Africa, os Es
tados Umdos - e, pod.emos dizer -
as Américas. ,

Como se coloca nessa situação a v:ds
do Estado, cheguei à conclusão, na
quz:le momento, de que, atualmente,
deve hav-::r no mundo wn 'super-es-'
tado e não liga das nações, em que
não existe Poder Executivo por falta
de fôrça nem Legislativo, porque suas
d€Cisões eram simplesmente cons~lhos

para que os Legislativos de cada Es
tado orientassem suas leis; nem'Ju
diciãrio, porque a Côrte Internado
nal de Haia nada 'ma:s era que tribu
nal voluntário a que os Estados deve
riam submeter seus litígios.

Eis, portanto, como chegamos,. 'hoje,
até·à afirmação de um super-estado,
com seus poderes; executivo, legisla-

. tivo e judiciário. A ONU, se não
chegar a êsse super-estado, há de fa
lir como ocorreu .com a Liga das' Na·
ções e com cêrca de trezentas outras
sociedades internaciona:s, desde o co
mêço do mundo, verificadas pelos his
toriadores do Direito'.

O Sr. Aureliano Leite - E' a confe
deração universal.

O Sr. Jurandir Pires - A Liga das
Nações fracassou porque lhe faltou a
fôrça; como na poesia" ficou no U
m:ar, na superfície e não considerou

, o fundamento econômico- da sociedade.
Verifica-se hoj-e a tendência federat1
vo das nações no ,sent!do de transfor
mar a agreSsiVidade pela conciliação
de interêsses. Ai reside, evidentemen
te, o sucesso contemporàneo de todos
os aglomerados de nações, tornando-as.
assim, uma feaeração de nações. O
fato de dar a êsse corpo um sentido e
forma jurídica como Estado perfeito,
não lhe dá essas quaEdades, nem es
sas prerrogativas que emanam preci
samente -dos i..'I'lterêsses comuns ligados
entre si. Ass1m. ela tem que substituir,

\
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€videntemente, a conquista resultante
do en1prêgo da fôrça pela conciliação
cios interêsses, pelo bem comum :ia
humanidade.

O S&-. ATALIBA NOGuEIRA
V. Ex.a, terminou muito bem, mos
trando as iinalidaides que determi
nan1 a existência de cada grupo de
Ilações. Quanto aÓ" n1ais, parece-me
que V. Ex.a formulou· uma noção um
tanto utópica da vida internacional.

Desejo demonstrar que a Vida in
ternacional proporciona s, possibili
àade de um surper-estado. De modo
algum pode atingir o instituto jurí
dico do direito polltico, perfeitamen
te delimita"do como é o Estado Fede
ral.

O Sr. Aurelic..7W Leite - E' uma
utopia, como o Esperanto, como as
línguas universais, a Confederação
Universal.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA

N.ão é confederação universal. ..
O Sr. Aureliano Leite - Diferença'

apenas de nomenclatura.

O SR.ATALIBA NOGUEIRA 
. .. Inas o super-estado. O super-as
ta.do hoje se iI!llpõe e não será. possi
vel escapar daí. Haverá, então, a
traIlSiposição - vêde bem - do con
ceito federativo para êsse âmbito mui
to maior.~

Nunca, porém, a negação do inst.i
tuto do direito público .denonllnado
Estado Federal.

O Sr. Flores da C'l.mha - Não sei
se essa entidade a ser criada pelo es
pírito humano, êsse' super-estado ...

O Sr. Aureliano Leite - üto.pia
pura.

O SR. ATALIBA NQGUEIRA 
Caminhamos a passos largos para
êle.

O Sr. Flores da Cunha - ... será
realizado. Seria, entretanto, a única
maneira de evitar as guerras 'no fu
turo. (Muito bem) .

, O Sr. Coelho RodrigUeS -:.' O Impé
rio Britânico V. Ex.o. classificará como
Federação ou Estado Confederado?

_, O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
O Império Britã.nlco só tem classüi
cação na sua língua de origem 
Commanwealth. Nada mais se pode
dizer. Não se ,pode dizer que seja uma
Federação. '

Senhores, não quero hoje procUl'ar
descobrir todos os males, que afligem
os que combatem a Federação. Um
dêles... porém, me parece evidente por
parte dps nacionalistas - não digo,
pejorativamente, nacionalistas a ex
tremo. mas, simplesmente, ao passo
que outros não. Vêde o êrro: querer
bitolar de modo inferior. Não é só
isso: que se impõe uma redivisão ter'
ritorial do Brasil, é evidente e dessa.'
cousa quero ser o maior advogado.
Por que não seguimos o sentido de
nossa história ? ./

O Sr. Aureliano Leite - Mas com
a conservação dos Territórios criados
pelo Estado Novo?

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Os Territórios não' têm qualquer. sig
nificação: devem desaparecer até an
tes da vinda da nova Constituição.

O Sr. Aureliano Leite - De inteiro
acôrdo com V. Ex.a.

O SE. ATALIBA NOGUEIRA 
A União é uma fkção jUl'ídica. não
é dona de território algum. Consiste
na sorna dos territórios dos ,estados.

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex.a está.
defendendo 'uma tese dos mais notá,...
veis: a União não precisa de territó
ríos.

o SR. ATALIBA NOGUEffiA
A união não pode ter tenitórios: isto
é uma aberração, um absurdo.

O Sr. Jurandir Piz-es - A União
reclar.na o Distrito Federal, não sei
porque.
, O s...'q,. ATALrBA NOGUEIRA
Por isso quero a pureza do conceito
jurídieo, e SOU professor para defen
dê-la aqui.

Senhores, Federação é o que passa
rei a definir: é a autonomia recipro
c~ entre os órgãos centrais e locais,
pelos quais se tenham distribuido as
iunções da soberania, sob a suprema-
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cia da CO.:.1.stituição. Isto é a Federa~

cão: fora dai estaremos para aquela
tendênda etmo16gica dá. jiàes lLTlita
nsmo cls.ssico. Faço esta conce-são
ao nobre Rélpn:sêntante Sr. José Au
gusto.

O Sr. José Augusto - Sou mais fe
deralista do que V. Ex.a , po:rque en
tendo a ex-pressão "federalismo" no
seu se!2tido etmoló;;ico, histórico· ee
evolutivo, enquant0 V. Ex.a quer dar
uma' definição. juridica, esquecido. que,
desde QS romanos - Omnis àefinitio
periculcsa est.

a SR. ATAr ,TP.A NOGUEIRA 
Injuria civile.

Mas, Senhores, permiti que prossi
ga. Hé, POL1CO complstei meu pensa
mento, quando aludi, à nossa tendên- ,
cia histórica. O Brasil, ao contrário
do que as histórias -primirhs dizem.
nã.o conse:l'vcu' aquela divisão em ca
"Dit'lT!i:?s. A divisão -foi logo substitui
da por um Govêrno Geral. O Govê~o
Geral viu, prontamente a necessid:.:tde
da repartir,3.o do Brasil.

O Sr. Aureliano Leite - As capi
ta!2ias i-Ião foram substituidas: con
verteram-se em provincias. Jamais fo
ram suprimidas.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Não é vel'da.de. Peço ao ilustre his
toriador, Sr. Represent.ante ALlreliano
Leite, que ccmigo a·companhe a lição,
por exemplo, de Marx Fleiuss~_ qL....
em sua "História Administrativa",
narra perfeitamente como era a ad
ministração do Br3.sil.

O l:cbré Deputsdo paT São Pau'.o
:'".abe D-f:rfétam·ente cue a Capitania
d.~ Sã; Paulo ~overnava São PaUlo,
Mi!1as, GOí25, 1\íato Grosso, Para
ná ...

O Sr. AureZiano Leite - Havia go
vêrnos conju.ntos. mas-as Capitani..<t8
ficsram de pé, com S8l1S limites e fron
teiras. E' um €quívcco histórico de V
Ex.s .

O SR. ATPo..LIBA NOGUEIRA
Perdõe-me V. Ex.a e clumo a aten
ção do nobre Deputa,do para o ponto
que estou foc:.:tlizando. Vimos o fra~

donamento do Brasil, apenas no "'0
cante à questão da sua polltica e a..d-

ministração. l\1.as não eSQueÇa,mos
quero repetir de miudo - que o Bra
sil deu ao ill1L"1do a prova. maravilh'J
sa de ser alguma co:sa Que as estran
g'2ircs -di7..~m, quando a êle se referem
- lm.1 contir..ente. N~o somes. D..1~X

lI:'essfo de Augusto Conte, um aglo
ILler2.ê.a c.~ ~atriz.li!ll'...as, um p€qu~no

São. :?aülc, um pegueno Minas GaRIS
etc.; somos o Br.asil, êste colosso, 'lIn
ca:1ti~·e:n.t~!

P'Q:·tantos, Senhores, ninguém p&.ie
preten:::'er ie.struir esta grandez.? ne!!':
o eSl~i!"ito republicano errado de 15 de
NOVeL'lbro c:e 39, nem t§.o pouco 'Xl
trcs c;ue não soube-ram comp:reender
cO:;'"lO s-e casa r.. fede:raç2o formada de
Fstad03 com o único e verdadeiro Es
tad.o, (('.l·;:; é o Brasil.

Sr. I:.ureZiano Leite - O espírito
republicano ô.e 89 não quis dividir ")
BTasil~

o S:?u. ATALIBA NOGUEIRA
V. Ex.a sabe muito bem qu·::: os rep'l-'
b!_~'23.nCS de 89 cst8J\la:n L~bLlÍdcs ·1305
i:J.éi.:J.s pcsitivistas ie Augusta CO!J..h~;

~·L~e:Li21!l, ~cme::t-e, as pãtrias p2Crue
n2.S, impregn.ados de certo regionalis
mo errado: estavs.m divididos por nao
compreenderem a saída jurídica ia
estado unitário em que vivíamos.

O Sr. Plínio Barreto - A co:np-annia
da CO!lf-ede!'3,,';2.o pelo CCTIselheiro Rui
Barbosa, que nilo era positivtsta.

o SR. ATALIBA NOGUEIRA
Estou de acôrdci com V. Ex.ao nês:;e
ponto.

O Sr. Plínio Barreto - O primeuv
passo foi o :rEanifesto de 1870, de Quin
tino Boc".inva e outros. _

O SR. ATP..LIBA NOGUEIRA
Era da in teligência humana o êr:ro
evidente de então. A Constituição (1<1

Bahia. assim co-mo o projeto de COlli

tituição de São Paulo estabeleciam
que o Estado--era soberano.

O Sr. Plínio Barreto - Foi êsse o
primeiro engano dos repu.blicanos de
então, em que também incorreu Cam
pos Sales, que depois se corrigiu A
F:xI€ração .não estava bem limitada.

O' SR. ATALIBA NbGUEIRA
Quero apenas demonstrar as tendên-'
eias da nossa História.'

O Sr. Plínio Barreto - Ninguém
mais adota êsse conceito hoje.
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o SR. ATALIBA NOGUEIRA
:De acôroo com V. Ex.a • A História'
tem essa virtud~. Por que soe ensL.""lá
.:História, se nunca foi ciência, mas
simplesmente um genero literário?
Por que tantos se dedicam 2. êsse gê
nero litersrio, que, para se concreti
zar, carece de a u..xíllo ci.e uma por;:ão
de ciências - da geografia, da etno
grafia, da paleontologi2., enfim, de nu
merosos outras? - E just?menre por
que, em política., Senhcres, a úruca
e;í:periência per!!.li.tü:~a é a História.

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex.a
está g·ene,.allzando sem razão, com a
figura de Campoz Sales e as de outra.s
separatistas.

O SR. ATALIBA NOGUEffiA
Vamos, então, Sen.."lores, buscar I no
desvátio do espirito h1lln3.11o, experi
ências p:ua fugirmos, de um lado, à
fragament::.ç.ão do Brasil, que deixa
.ria de. ser, dentro de 50 anos, a maior
potência do mundo, para ser, simples
Jmente, uma republiqueta inex.pressl
va. Ah! que grande fra.se foi aquela
:de um Presi-dente de República (l.a
A..TIlérica do Sul, Senhores quantio la
mentava que êstes pru...-idos "Oudessem
:um. dia fazer o Brasl1! Ai! As reDtr-=
bliquetas que estiveram e estão -na
.América d{) Sul! ...

O Sr. Plínio Barreto - Nunca h{)u
'Ve tal.

O SR. ATALma NOGUEIR..o\
. .. Agora enveredam pelo campo
{}posto! E' verdadeiro absurdo!

Mosb-ei, portanto, nitidamente. ii.S
"tendências: de um. lado a fragment.a
.ção, que estava nuns espíritos que n~o

',podiam vêr o BrasH dentro das suas
fronteiras.

O Sr. AureZiarn> Leite - V. E:,:.a.
.está equivocado, ..está generalizanco;
não é essa a verdade hístórica.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
"'Vamos adiant~. Eu, que tenho três
.apart~tes como aliados da minha
tese, não quero abSolutamente que
'fiquezn nesta mfu:úcia.; portanto con
-vido-os a concordar comigo: •houve
''OU não desvario da partp. de algun.s
:gove:rnantes no tocantt; à soluÇão do
!"ederalismonc Brasil'!!

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex.s.
está falando em ten'dência histórica;
são coisas diferentes .

O SR. ATALIBA NOGUEmA 
Por conseguinte, não hádúvid-a de
que houve desvario. Estou r.et?31tan
do,. precisamente. um: fato. Houve
desvarios. estou de acõrdo,'mas cer
tamente não queremos que pr-ed.omi
nem tais desvarios... '-

O Sr. Aureliano .Leite - Houve
desvarios de indivíduos, dois ou três,
mas não se pode chamar a isso uma '
tendência.

O SR. ATALIBri. NOGUEIRA
. . . nem tão pouco a unicidade no
Brasil, no tocante a essa forma de
Govêmo. .§ue eu chamo de Estado
unitáriC'. Atentai, Senhores: para a
definiç~o dp. Estadc unitã.,.-i.o - por
que uma coisa é unitarismo e outra.
federalismo - e "V·ereis como uma
coisa é o polo oposto da outra.

Estado unitário é a hir,ra,rquizaçáo
dos órgãos pelos quais se tenham dis
trinuido as funções da soberania; é
uma simples hierarquiZação. Conse
guintemente, 0 Rio de Janeiro, há de
~r a. cabeça de todos os órgãos que
existem pelo Brasil afora, de todos
os Estados e Municípios, que não
mais poderão ser chamados assim.

O Sr. Aurelia.l1.o Leite - Nesse
ponto, estou de acôrdo com V. Ex. a.

O' SR. ATALIBA NOGUEIRA 
:É abs1U'do qUê, quando tratamos doê
qualquer assunto pertinente abS Mu
nidpios logo pensemos que as dire
trizes, as regras, os conselhos supe
riores, a alta burocracia devam estar
no Rio de Janeiro, po...<::.siveImente for
mando até um ministério. Eis o mo.

o Sr. Flores da Cunha - V. J!1X.«
foi injusto quanto às referência.s aos
Constituintes e ao.S Republicanoo de
89, ~O e 9i.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Eu me refert aos .desvarios de al
guns.

O Sr. Flores da Cunha - PeçO
permissão. Ouça-me V. Ex.a. Rui
Barbosa. que era. fundsmenta.1me:nte
federalista., crltica.v.a. os excessos dOG
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Constituintes que se tornavam Ultra.
fedexalistas.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
A êsses, justamente, é que aludi, e
por isso é que desejei formar uma.
aliança com todos, os Represent'antes
que pensam como eu.'

O ST. FlO':"es da CUnha - Mas,
:lneu nobre colega., tenho para mim.
que ao Federação em nada diminue ou
prejudica a unidade na.ciona1.

O SR.ATALIBA NOGUEIRA
Estou defendendo, neste momento, a
Federação; quero, porém, situa.I'o
problema tão bem qu~, ao cabo da.
discus.são, ninguém pGSSa ter dúvidas.
fazendo o possivel para que 'todos
venham a dizer que o p~jeto há de
,ser federalista e, como tal, excluamos
dêle todos 00 axtigos que têm, não
apenas a tendência, mas a feição
UDitarista.

O ST. FlOTes da Cunha - Gostaria
que V. Ex.a fizesse a gantileza de
proceder à' nova leitura da defuução
que deu ao têrmo "Federação".

O SR. ATALIBA l-TOGUEIRA 
Com muito prazer: "Federação 
segundo defino na cátedra da FacUl
d8Jde de Direito da. FacUlda.-de de São
PaUlo - é a autonomia reciproca. en
tre os órgãos centrais e· locais, pel-os
quais se tenham distribuído as fun
ções da soberania, sob a supremacia.
de. Constituição".

O Sr. FZor~ da Cunha - Não está.
mal: está bem. ~, púrém, pr.eciso ter
sempre em vista o' seguinte fato: As
Provincias, que se transformaram em
Estados, já. goza'Ya.m de relativa so
ber,a.nia quando o regime republicano
declarou: O Br.asil se constitui em
República dos Estados Unidos do
Brasil" .

O ST. Aureliano Leite - ~ exato.
O Sr. Flores da Cunha - A êsse

tempo, OIS Estados já gozavam. de re
lativasoberania, e nada lhes pre
judicava a autonomia a unidade na~

cionaI.
O Sr. AUTeliano Leite - Peque

níssima autonomia, aliás. Basta lem
bxar que os governos de Província
dúravam três e quatro meses. São

Paulo, por exemplo. com sessenta.
anos de Vida imperial,' conheceu cen
to e tantos governadores.

O ST. 'Flores da Cunha - !lustre
orador e professor: sustente V. Ex.;o,
com a proverbial\ eloqüência de que
é dotado, que, para manter unido
êsse grande e amado país, é preciso
conservar a Federação. '<Muito bem.
Palmas.)

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
FeliZInente. não compreendo de ou
tra maneira, e tanto assim que re
cebo com prazer o' apoio dos meus
distintos colegas. .

O ST. José Augusto - Permita-me,
ainda, mais um aparte. Quero acen
tuar que, absolutamente, náo sou
unitarista; sou federalista, no senti
do que o, têrmo comporta; isto é, sou
federalista, nos têrm.os definidos pelo
próprio RUi Barbosa na Constituin
te de 91, em que declarava: até on
tem, nada tínhamos de Federação;
hoje, não há Federação que nos
baste, esquecidos todos do papel vi
vificador que a União .tem. a desem
penhar no concerto da vida polftico
administrativa do país.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Não há dúvida. E' preciso saber se
o Brasil deve caminhar simplesmen
te para uma hierarquização de fun
ções estaduais unitárias, ou então se
haverá autonomia reciproca entre os
órgãos centrais e locais. Os órgãos
-centrais possuem atribuições; os Es·
tados não têm de se intrometer nês
se terreno. De outro lado, os órgãos.
locais, sejam estaduais ou munici
pais, têm igualmente as suas atri
buições. Se são órgãos é porque uma.
fin~lidade exigiu' sua eXistência. E'
sempre o fim que exige o órg~o.

O Sr. FloTes da· Cunha - Sr. Depu';'
tádo, quer permitir-me um depoi-
mento e uma confissão? .

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
. Pr4J.cip2Imente vindo de uma auto
ridade como V. EX.a, que dispõe de
grande experiência política.

O Sr. Flores da Cun'ft.a - O que
vou dizer agora tem o caráter de de
poimento e também de confissão. Em
1932, quando da desgraçada situação.
que se criou no Brasil, dando em
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resultado a marav'.Jhosa revolução
constitucionalista. de São Paulo. (Mui..
to 'bem; palmas) i eu, que forneci ao
então detento!' do poder mais de trin.
ta corpos armados pa!'a garantir a
ordem e garanti-lo no poder, fui in-.
citado por muitos riograndenses paJ"a
aproveitar-mé da oportunidade e fa
zer a :separaçáo do Rio Grande.
Opus-me a essa idéia~ primeiro por
amor ao Brasil e segundo até por
egoísmo. De fato, sendo o Rio Gran
de do Sul um grande Estado pro
'dutor, celeiro do Rio de Janeiro 
já não quero dizer do Brasil - nâo
'la levantar barreiras pare colocação
dos nossos produtos.

O SR. ATALIBA NOGUEIR.A 
Agradeço a V. Ex.a o depoimento e
aproveito a ocasião para dizer que·
sou insuspeito, Srs. Constituintes,
para a afirmação que '\TOU fazeI'. Foi
só obra da intriga política o atri
buir-se espírito separatista à revolu
ção de 32, em São Paulo. (Muito
bem. ~ Sou insuspeito para dizer: foi
uma revolução. articulada em todo o
Brasil e, se nâo pôde vingar em todo
o paíS foi por questão fortuita.

Por outro lado, em. São Paulo se
constituiu junta govemativa para
todo o Brasil, a fim de substituir o
governo de então e náo apenas um
govêrno local. Valho-me, portanto,
desta oportunidade para dizer ainda,
confirmando a "tese de que sou in
suspeito, que a revolução' de São
FaUlo não foi separa~ta..•

O Sr. i!.ureZiano Leite - Absolu
tamente!

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
.. , porque grande parte, senão ao to
talidade. dos oficiais - oficiais do
Exército brasileiro - eram filhos de
outros Estados do Brasil. Não houve
prõpriamente oficialidade paulista. Os
combatentes, em grande maioria,
eram, repito, filhos de' outros· Esta
-dos. Fique para registro da Bistó
ria d9 Bl"asil.

O Sr. Aureliano Leite - l?ermita
me V. Ex.a um acréscimo: São Paulo
organizou, qUando estava em. plena
revolução constitucionalista, seu bra
zão no qual ,figurava Elo legénda. "Pro,
Brasil fiant ezi!n.ia".

o SR. ATALIBA NOGUEIRA 
"Pro Brasil fiant ex:ilnia" ~ ai está
o sentido de tôda. a politica paulis
ta, desde quando os bandeirantes dei
xavam a cidade de São Paulo e ou
tros mu..'1icfpios paulistas para galga
rem o norte; o SÚl, o leste e o oeste

. do Brasil.
O ST. AliomaT Ba.leeiro - C1"eio

sinceramente que são Paulo "não teve
qualquer propósito separatista ~m 32.
E cre-io mais: não terá nunca. Até
porque, se tivesse, sacTifíca.ria seus
maiores interêsses econômícos, pois,
suprlInindo a tarifa aduaneira e se
paxanào·se do Brasil, morrel'ia de>
fome. Mas o inverso se dá ~om os ou
tros Estados, sobretudo do norte, que
são unidos ao Brasil. par senti.!n.enta
lismo apenas; não têm nenhum in.
terêsse econômico. Por isso, é neces
sário que a Assembléia Constituinte
encare a realidade e crie o estímulo:
econômico contra essa possibilidade
de separatis-mo.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
O nobre Deputado ST. Aliomar :Ba.
leeIro tr.o:uxe mais argUIIIentos ?am
a tese que estou defendendo.

O Sr. Flores da Cunha - Há, ain-.
da, um, histórico e \iec:isivo. V. Ex
celência pode Perguntar aos a.dvexsá-
rios d'O regime federativo se o que
áetenninou a. queda antecipada do re
gime monárquico não foi o excesso de
unionismo, de centrnli&mo. Um país
imenso, como êste, era governado,~
menores coisas, do Rio de Janeiro.

O Sr. JUrandír PiTes - A queda do
S1". Getulio Vaigas também. foi por
isso.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Prosseguindo no me.u tema, S€nho
res, preciso reoordar a"os nobres Cons·
tituiiJ..tes que a questão da federação,
ou do Esta'CIo unitário, é decisiva para.
o progr~o do Brasil. Não pelO as·
pecto do sepa.ratislllo. aqui tâo bem.
tratado. Não é isso que, em primeiro
lugar, nos deve preocupar. O pr.o
blema ma,is importante é o progresso
da vida no Brasil, sôbre o qual deve
mos refletir maduramente. Está se
estiolando a. vida ~ional. POI' que
o atual abandono dOIS campos, a fuga
do interior, elIl busca.' das. capitais?
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Por que êsse trânsito para o Rio de
Janeiro? O Distrito-Federal. em. breve,
se assim continuar, lloo mais terá
morros suficientes para acolher a p0
breza que vem, sob miragem, andan
'do ·por aí afora, em busca da grande
Capital, onde se concentra tôda a vida 
'do pa'fs..

As capitais dos Estados constituem
outros focos daninhos para o progresso
nacional.

Tudo por que? Porque a federaçw
e o município foram mortos (muito
bem.)

Quase todos os d.ireursos pessimistas
aqui pronunciados, desde segunda
feira, quando Se iniciaram os debates
sôbre o projeto da Constituição, mos
traram claramente que osConstituin
tes, em grande parte, não têm con
fiança no BrasH, porque não confiam
na federação nem no município.

Quando se fala em que os serviÇOS
municipais devem ser entregues ao
município, sur:~em imediatamente os
temores. Então-, se ~. trata ~o orça- .
mento de sua despesa e receita, logo
se diz que foi benemérito um depar
tamento instalado nas capitais dos·
Estados, e que ex:ercia absolutafis.call
zação dêsses orçamentos.

O Sr. Tavares d/Amaral - Foi o
Departamento das Municipalidades
que matou a autonOJn1.a municipal.

O SR. AT.ALIBA NOGUEIRA 
Senhores, não se acredita :nais em
serviço local - vêde bem: serviço 10
em - mas absolutamente municLpal,

) como a instrução primárla, que não
se deseja continue com o município.
Disseram-me a mim, ao sustentar isso
que está na consciência de quem ob
serve, - que o ensin:o primário é do
município, exclusivamente m'Unicipal,
como sucede com o da coleta de lL"{o e
o de mataiClouxo; d.ilSseram-se que se
ria a entrega, de novo - ateDltai 
d<> entino primá;ri<> ao "coronelão'~ do
interior.

Há nist<>o antes de tudo, uma in.ooore.
tidão para. com o "coroile1ão", por
que foram êles, em gtrande parte, que
nos trouxeram a esta Assembléia. En
tI'e:tanto, o argumento pessoal não
vale; o que vale é· ao a.f11'mação de que

ninguém melhor do que o municipe
entende dos assuntos municipais:

No particular da instrução pú.blica,
êle é quem deve escolher a professo
tinha do lugarejo afastado, para o "
qual a. moça bonita que frequentou
uma e-c::.cola nori:nal e aprendeu coisas
difíceis não quer ir, fugindo do meio
da gente humilde e pobre donde tal
vez tenha saído em busca de cidade
mais adiantada. O horário escolar é,
ou não, um assunto de que só o mu
niJcípio entende? Não é êle que sabe
em que épOca devem cair as férias
escolares; quando os país precisam
dos filhos para auxiliá-los na colhei
ta do café, no amanbo da terra ou
em outros trabalhos pertinentes à
agricul,tur.a?

No entanto, os horários e as f~rias

escolares são decretados na capital.
dos Estados! Ou, então, como se quis
fazer e eu 'me opus, mas foi vitorioso
no projeto da Constituição, isso se
pretende atribuir novamente ao Mi
nistério da Educação, no Rio de Ja- .
neiro! E' um absurdo. Serviços ex
tremamente locais, peculiares aos mu
niCÍ'pios e que, por uma aberraçã·o ju
rídica, pàlI' uma aoor:ração de senso
comum, estão sendo deferidos aos Es
tados. Pior ainda, - querem que os
atribuamos à União.

Vêde o' êrro profundo em que es- .
tamos!

O Sr. 'Erigido Tinoco - V. Ex.a não
admite o auxílio da União?

O SR. ATAtiBA NOGUEIRA 
O nobre Deputado vem em meu so
corro, pois, dando minha opi·niâo,
responderei a centenas de colegas que
pensam como S. Ex.a..

Sr. Presidm·te, eu, que, aL."1da. há
pouco, me gabava de ter sido' vi- '
torioso na defesa imperténita do
município, 1ncximé no tocant.e· ao
ensino, posso invocar o art. 5.0 do
projeto, inciso VI, em- que se diz --:
"Oom!J€te à União", mas não pri
vativamente, isto é, competência.
cumulativa da União, -dos Estadbs e
dos Municípios "Çcmpets. à
Uclão". .0 que? "Diiundir o en
siJio" .

'Eis, o Estado federal na sua. veJ:'
dOOe-iIra e precípua. função, função
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complementar, supletiva. No Brasil,
quem deve dar o ensino, são os
particUlaires. ~es que façam o en
sino. Não podendo os particula.res,
façam-no as entidades públicas: em
primeko lugar, o município, em se
gundo .o Esta,do, em terceiro a
Nnião.

Mas o dispositivo .não disciplina o
ensino de modo ~lgum. Diz aqui,
somente: "difundir o ensino".

O projeto, an·tes de ser impresso,
dizi3-: "dfrmlClir e aperfeiçOar o en·
sino em todos os seus graus".'

Imediaotamente, na subcomissão,
quando se leu a redação, protestei.
E meu protesto foi atendido. Por
que? 1>Orque aperfeiç.oaJ.' o ensino já
é uma intromissão da U.nião. .

Ela, sim, poderá abrir escolas.
E aproveito o momento pa...'1"3, fe

licitar o Sr. Sousa Campos, mel!
ooniberirânieo e amigo, ilustre Ministro
da Educaç.ão, que, amanhã, irá a
São Paulo entre·gar ao Estad<J 160
p.rédios de eScolas primárias, com.
que, por roda pa...~e do BraSil, está
benefit:iaJndo o ensino, mas, somente,
como JIl,iatéría supletiva.

Peço, Senhores Representantes,
como relator da subconiissão, o voto
de todos, nesentido de se manter
o que está no projeto. O ensino
deve soeI' 001110 aqui está. O ptl'i
mário, do municipio; o secundário,
1egisl,aodo pela União. Os Estados
poderão difundi-lo e 00 particu1.aTes
também. O superior, reguladQ por
lei federal. Mas as Universidades
poderão surgir, graças taJ:nbém à
i.."liciativa pri"vada..

O Sr. José Augusto - Vossa Ex·
. oelência acha que os munic~Pios bra

sileJa-os, co-m a :-enda de I;fue disPõem,
pod-em prover o ens:inc primário no
Brasil, em. tõ(1as as suas necessi
dadoes?

O SR. ATALIBA NOGUEmA 
Aí está o êr.ro. O nobre Deputado
José Augusto f~riu o assunto~ Es
tiolamos o munici'pi-o. Respondo ao
g:rande 3.I1"gumento qu-e se me dá: 
a União podoe fazer tudo isto; o
mUnic1pio, pm-ém, é pallpén'imO e
não pode.

Mas, onde vai a. União buscar o
dinheiro p3lI'a r~i1jzar tudo 1sso~

Nos municípios! Ela. tira o dinheiro
.com que as serviços municiP.ais h:ío
de ser custeados. Deve haver verba.
·para isto. E como consegui·la? A
União hnça mão dos dinheiros
alheios do município, locupleta-se
com ê1es, e faz os palácios no R.io
de Janei.r<>, :faz coisas a;bsolutamente
granctiosas, não à altura da riqueza.
nacion.al. E, como <) consegue, bla
son-a-se d,e protetora e extende seu
benefício e quer, por tôda parte no
Brasil, realizar, como iniciativa sua,
aquilo que deve ser' de iniciativa, e
custeio municipal.

O Sr. José Au.gusto - Esta não
é a. nossa. tese. Defendemos o ponto
de Vista de que o ensino, sendo es..
sencial e básico à vida da República
e de um povo civilizado, deve resul.
tar da coopE'.ração de tõdas as fôrças
sociais, desde a inicia.tiva privada até
a União.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
E' .o que está no projeto da Consti..
tuição.

O Sr. José Augusto - Agora, a di...
reção geral, isto é - o sentido na...
cional, não pod~ deixar de ser dado.
pela União.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA ~

O nobre deputado Sr. José Augustc>
tem razão. E e projeto aqui está, d~

acôrdo com o princípio exarado por
Sua Excelência.

O art. 4. Cl, inciso 15, diz que à União
cabe, privativamente, legislar sObre
as diretrizes da educação. l!:ducação
é tênno amplo, qUe compreende o
ensino. 'Cama cODSP.qüência, as dire..
trizes vão caber à União. Mas só..
mente as diretrizes. Se a professÕra.
deve.:. ser normalista ou não; se o cur..
se da escola normal -é, de um, dof.s oQ.
três anos; se a.s escolas vão funcionar
de manhã, ao meio·d.ia, ou à noite; se
os alunos podem ir descalços, porque
sejam pobres - tUdo isso deixamos
a cargo do Município, como o horário
ou as férias, porque na escola munici
pal quem manda é o Municipio, Setll
necessidade dêsses a.gentes àe destruí
ção que se chamam 1nSpetores escol&
res dos Estados ou da União. .
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o Sr. Osvaldo Lima - Se V. Ex3.
entregar a mstrução primária aos
Municipios, acabará com êsse r:estinho
de ,inStrução' que possuimos.

. O SR. ATP-..LIBA NOGUEIRA 
Então, o Brasil estaria. falido. Senho
res, Se o nobr-e Deputado diz que com
isso vamos acabar com a instrução,
nada mais teríamos a fazer. Esta, a
verdade. Felizmente, porém, tal não
acontece. Ninguém mais interessado
do que o munícipe em dar instrução
e educação aos seus filhos. O que êle
não pode suportar são certas imposi
ções, como a decretada, de que no
Brasil devia existir um só uniforme
para todos os escolares ...

O Sr. AureZiano Leite - Isso é na
zismo.

O SR. ATALIBA NOGUEffiA
... esquecendo-se ,de que no Rio de
Janeiro ou 11.0 Norte o clima é tórrido,
sendo em São Paulo e no Sul absolu
tamente frio. Não é possível a papro
nização.

Foi a palavra que guardei dos ora
dores que me precedera.m, criticando
o projeto da Constituição, neste pon
to: 'queriam a padroniz::..ção, a uni
formização. Quando a lei do mundo
é a diversidade. quando a lei do pro
gresso é a livre inici~,tiva, por que bi-

" tolarmos tudo? Só no estado totali
tário há o ,pan-estl:i.dismo. O que se
quer, fazer, no entanto - ~ste o de
sejo geral - é a pura democracia.

O Sr. Tavares D'Ama:ral - Com
referência a essa' 'obrigatoriedade do
uniforme. desejo salientar que. na ci
dade onde trabalho. Blumenau, ~hega
por -parte das professõras, a tal ponto.
esta insensatez que não permitem às
crianças, em dias de chuva usar sObre
c. uniforme, capa, de borracha,-em
atençãà ao reguMmento.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA
Agradeço o auxilio dos nobres co!e
gas.

A instituiç-ão do juizado de paz foi
aqui criticada. Que vem a ser juizado
de paz. pelo menos na sua organização
paulista?

Simplesmente,. o encarregado~ pela.
lei de efetuazr os casamentos. acompa-

nhando é presidindo os respectivos
processos. Agora qUer-se j~ togado
ou, como· determina outro artigo. da
Constituição, de jurisdição menor, ser
vindo para êsse ato.

O juiZado. de paz, Sl:.... Presidente é
uma institmção absofutamente muni
cipal. Poderá, por cautela, ter titular
rel:! nomeados pelo Estado. W.l&S a ver
dadeiia instituição é do juizado de'
paz escolhido pelo pOvo. E não tenho
receio da eleição do povo, quando se
justifica. '

O Sr. Caires de Brito - O povo de
ve eleger todos os seus representantes,
inclusive seus próprios JUÍZes. Essa 91

verdadeira democracia.

O' SR. ATALmA NOGUEIRA
Quanto ao jui,zado de paz, pergunto:
é possível doar ào Brasil inteiro, em to
dos os distritos um juiZ de p~z para os
casanaentos? ,

:É horrível o espetáculo dos casa
mentos aqui na Capital da República,
onde, numa salinha apertada do Palá..
cio da Justiça, se aglomeram 'c~ntenas

de nubentes, e naquela promiscuida!
de, naquela falta de beleza ou soleni
dade, se fazem casamentos a gr81-
nel. .

Entretanto, aqui mesmo no Rio de
Janeiro, se não houvesse êsse prurido
centralizador, essa vontade de osten
tar tudo num palácio de justiça, ai pe
los ba;irros afora onde mora a po'bre~

za onde mora o cidadão honrado, tam~
bém haveria juizes de paz capazes de
realizar os caI5amenros, sem õnus p~ra

o Tesouro, porque poderiam receber,
se ta;nto, ,um módico emolUinento.

C Sr. Caires de Brito - Dai decor-:
re o espetáculo" de, à chegada dM
Missões ao interior do Brasil, os ~asa

mentos se fazerem a granel, para mo·
ralizar os que' se proces-sararm natu
ralmente.
. O SR. AT..\LIBA NOGUEIRA
Mostrarei a V. Ex.a que lhe falece ra..
zão: E isso porque se ali não chegou
o Estado, que tude procura centr.ali...
zar, chegaram as Missões. constituidas

. de sarcerdotes católicos. que legaJjz.am
as uniões perante Deus, como um im..
perativo da consciência, que V. Ex.a
desconhece. mas que existe.
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o Sr. Caires de Brito - Tenho tan
ta consciência como v:~ Ex.a Apenas
acho que o juiz de paz deve estar an
tes do padre.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA
Então, V. Ex.1lo 'concôrda com minh8t
tese. . . .

O Sr. Caires de Brito - Perfeita...
mente.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Não é preciso atacar a Igreja. Desde
o comêço do Brasil ela ve~ realizan
do .o que competia ao Estado fazer.
sejamos-lhes pois, reco~ecidos.

O Sr. Caires de Brito - Não estou
ata.eando a Ig!"eja Católica. cito um
fato.

·0 Sr. Aliomar Baleeiro - Permita
V. Ex.a um aparte. Na minha infân
CÜt, estava, no municipiobaiano, onde
fui educado. Lá chegaram as Missões,
que foram procuradas por vários ca-.
sais que viviam .maritalmente.

O padre, entretanto, dísse a um car
sal: Fulano, você não serve para si~

crana, é muito escuro. Separou-os, en
tão, trocando o cavalheiro de uma da
ma presente e dando-o a outra .. Na
turalmente, foi inspirado por moti
vos raciais.'

O Sr. Tavares do Amaral - Parece
anedota.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA
Nem t-odos os assuntos podem ser con
siderados, porque me desviam do as
sunto que me trouxe à tribuna.

Np tocante a~ Estado Federal, notai
bem; quando se. cogita da maioria dos
assuntos que se prendem aos serviços
regionais, logo aparece a barreira> de
determinados Estados não os poderem
realizar, -competindo à União fazê-los.

Mas Srs .. Constituintes, se o caso.é
de distribuição de rendaS, vamos a.
ela. Repito aquilo que tarlvez não dis
sesse com grande justiça, mas, sem
dúvida com grande verdade histórica:
que a União fique com as suas dividas
e não eScorche os Estados para fazê
los pagar as suas manias de grandeza!

Sr. Agostinno-Monteiro - Permita
me V. Ex.a que complete o aparte do
Sr. Aliomar Baleeiro. O padre, ao

qual aludiu, era estrangeiro, posslve1...
mente totalitário, racista.

O Sr. Aliomar Baleei-ro - Era ho..
la>ndês.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Penso que não. -A igreja católica ê
uma fôrça admirável. No seu seio não
existem judeus, nem gregos, nem hes
panhóis._ Ela é a expressão da alma
humana, não conhece, neste particular, .
fronteira de país algum. Um dos
maiores missionãrios que aquitivemos
foi Anchieta, estrangeiro para. o Bra
sil e para Portugal também, porque
era hespanhol.

O Sr. Coelho Rodrigues - V. Ex.a
permite um aparte? E' nêsse sentido
que, a meu vêr, deveria eXistir dis
tiÍlção. Os seculares deveriam ser na:'
cionais. Os estrangeiros, que vêm
para as ordens, auxiliam até a ins
trução.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Não faço distinção de espécie al
grnna. '

O Sr. Osvaldo Lima - V. Ex.lI. deve
- pemtenciar-se perante" a Câ.mara e a

hação, porque com essa idéia V. Ex.a
desgraça o casamento, como quer des
graçar a instr..lção primária.

O SR. ATALmA NOGUEIRA 
'Não discuto êsse assunto. Somente,
estou mostrando como, sem o jUiZ
de paz gratuito, eleito pela estima.
e pelo conceito de que desfruta no
seio da pequena socieÇl.ade em que
vive, é impossível efetuar~se o casa
mento civil, porque lá no interior não
existe o juiz"de direito, nem o de
atribuições menores previsto pela
Constituição. .

Por isso peço aprovação do pro
jeto constitucional nêsse 'ponto, quan
do êle, de novo, faz voltar para o
Brasil o juiz de paz, que pode perfei
tamente ser eleito nos Estados que
assim o entendam, como julgo que
deve ser em São Paulo. Fui Promotor
de uma Comarca com três municí
pios. O juiz não ia uma vez siquer a
todos êles, quanto mais nos 12 distri
tos de paz em que eram sub-divididos.

Não devemos ir pela utopia. Nem.
dela estou cogitando. Trato dQ des
figuramento da Federação. Estamos
estiolando o Brasil, porque ainda não
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compreendemos que a Federação é
formt. de um Estado que se chama 
o Estado Federal. O. Brasil é uno,
não se pode dividir, porque não se
devem fraccionar os seus interêsses

~econômicos, sociais, industriáis, enfim,
todos êsses motivos que existem para
afirmar semelhante milagre de Portu
gal. Somos a maior grandeza feita
por Portugal, que deu ao mundo o
melhor exemplo de sua capacidade
colonizadora, fazendo o Brasil unido
e forte.

Entra,-agora, a parte jurídica.
Estado é a organização de um povo

num território determinado, sob o co
mando de um poder supremo, para a
consecussão dos fins próprios da vida
social. Vêde bem: organização de
um põvo. É a ciência jurídica, em
seu ramo constitucional, que nos dá
as regras e preceitos para ar('úte
turmos o Estado, a fim de que êle pre
encha as suas finalidades.

Eis, portanto, como devemos ra
ciocinar. E daí impôr~se n Federação,
não por motivos meramente histó
ricos, porque a história é um argu
mento, é a experiência. poUtlca, não
por motivos sentimentais, porque para
mim só existem duas pátrins: a minha.
pequena cidade natal de qampinas
e o Brasil. Não tenho outro senti
mento com relação a São Paulo se r
"não o meu entendimento de jurista.
É preciso haver sUb-divisiio do Brasil
dada a sua extensão territorial, divi
são que é um mérito para. que o pais
possa ser bem administrado.

Eis como coloco as questões: num
campo elevado, sem recorrer nos erros
do passado, e, mais n1ndl\, Rem pre
tender imitá-los, nêlcs incluir, antes
buscando evitá-los.

Minha" aspiração é n Que AR/oJCmbléla
votasse uma eoooU tu1ç(io reulmente
federalista, com o seu VCl'dI1d('1ro sen
tido. Os Estados, nlulift:-i v~zes de
fenderão comigo a ~un uutonom1o., I!'1SS
diante dos municípios, 0:-1 Estados,
em face dos seus lnt~rO:itle:;, dizem,
com relação à autonomia dos muro
cipios: está bem: mn!i, em primeiro
lngar, o Departamento dnH Munici- '
palidades!

lt o próprio princjpio federativo que
vai impor a. autonomia. municipal,

emborá issó não seja da essência dO'
federalismo, mas ínerente 2. qual
quer Estado. porque a Federação é
uma forma de Estado e a questão mu
niCipalista se prende a todo e qualquer
Estado, unitário ou federal. :B preciso
que, agora, vejam o reverso da ques
tão, mportando ao Estado acatar a
autonomia dos municípios.

1\;j'::. meu pró:làmo discurso irei ocu
par-me se Deus quizer, somente com
a questão municipal, dentro do campo
estrito da doutrina, para que" os no
bres Representantes vejam que é ne
cessário- voltarmos à pureza dos prin
cípios. Ou somos juristas· e acredi
tamós no Direito, ou, então, vamos·
abrir falência das nossas Escolas e
de tôda a nossa ciência. A ciência
di Direito é que há de - valér para~

dentro da, Constituição, colocarmos
êsses três grupos politicos: o elemen
tar e o essencial, ou seja o Município:
o grupo político máximo - A União;
e o grupo político intermédio, que
deve ter vida e atribuições precisas -
o Estado.

Assim, Senhores, poderemos, no dia.
de hoje, concluir pela metade e por
umtêiço o que d:ssemos; e, dentro
oUtros assuntos, quero tratar, ligeira
mente, do artigo 27, que é um. aten
tado à vida· da federação.

Agora, já não Q.uero defender o pro
jeto de Constituição, mas voltar-me
contra êle.

Resa aquêle dispcsitivo:
"O nÚIDexo de Deputados será

fixado por lei, em proporção que
não exceda a 1 por cada 150.000
hal:'itantes até 20 Deputados. E
além dissu, limita a 1 para cada
250.000 habitantes."

~3te artigo - penso .eu - não pode
ser aprovado depois da expos:ção dou
trinária sobre federação e depois de
sabermos, p:'êviamente, o Que seja de
l110cracia. ~le é fruto de êrro ele vi
são; mais do que isto: é uma aberra-
ção jurídica ! . .

O Sr. Campos Vergal - Perfeita
mente.

O Sr. Osvaldo Lima - O artigo evi
ta que os Estados mais populosos do
minem a nação.
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o SR. ATALIBA. NOGUEIRA 
Diz o nobre Deputado que o artigo 27
ev:ta que os ~tados populosos domi
nem a nação. -Vou mostrar como isto
é absolutamente contrário a qualquer
espírito de partido político, de demo
cracia ou de federação.

O 81'. Osvaldo Lima - Em face do
argume::!to de V. Ex.a.. de que valeria
o Amazonas diante de São Paulo e
Minas, se êsse dispositivo Iíão fôsse
aprovado?

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Veja o nobre Deputado a História do
Brasil e atente na convocação feita
por S. M. Dom Pedro I para que os
prime!ros Deputados do Brasil se reu
nissem em Assembléia Constituinte.
Ali v,erá as então grandes províncias
do Brasil: a Bahia, o Espirito Santo,
o Maranhão e também as ínfimas, aS
pequenas provindas de São Paulo, São
Pedro e outras.

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.a. tem
razão. O Estado de São ·Paulo s6 co
meçou a ser grande a partir do sé
culo XIX~

O SR. ATALmA NOGUEIRA
Senhores, vamos caminhar um pouco
mais e convido o ilustre Repr,esentante
a ver a ccnvocaçr..o da Constitu:nt.e
republicana, assinada pelo Generalís
simo Deodoro da Fonseca.

Temos, ali, surpresas extraordiná
rias: vemos, então, que o Rio de Ja
neiro já está colocado muito abaixo~

a Bahia num local médio; São Paulo
subiu um pouquinho só; Minas, então,
é o grande Estado; Rio Grande do
Sul já tem ce=ta posição e Pernambu
co ali está num lugar m~lhor.

Não dev-emos estiolar o desenvol·
vlmento do Brasil; deixemos que êl-e
caminhe por sua iniciativa e seu va
lar. Hoje, um Estado, amanhã, outro,
mas sempre o Brasil· avançando para
o progresso.

Eis, portanto, o primeiro argumento
que a.presentei e não estava, aliás, no
m~u programa, visto como foi oriundo
do aparte do d:gnO Deputado por Per
nambuco, Sr. Osvaldo Lima.

Vou te..-minar, Sr. Presidente, e po
deria recordar à Constituinte de 1945

que, na sua convocação, são classifi
cados os Estados de modo inteiramen·
te dif.erente. da de cinqüenta anos
atrás, quando se proclamou a Repú
blica e de modo totalmente diversa.
da primeira Constituinte de D. Pe
dro 1.

Os meus argumentos, entretanto, são'
de outra ordem.

O art. 27 do projeto contradiz, fla
grantemente, o intuito da legislação
eleitoral, que consagr{)u a existência
de partidos nacionais e profligou os
partidos regionais.
~sse argumento é decisivo. Respon

ã:a o nobre Deputado, se puder.
O Sr. Osvaldo Lima - V. Ex.lI. ch~

gana, assim, ao a;bsurdo 00 deputado
se eleger por votação de todos os Es
tados.

O SR. PRESIDENTE - Lembro
ao nobre orador estar finda a hora
da sessão.-

O SR. ATALIBA NOGUEIRA
Vou terminar, Sr. Presidente. dizen
do: admitir o número de Deputados
por Estad-o, sem obedecer a um cri
tério uniforme, é quebrar o sistema.
federativo e contrariar o princípio da
iguaIídade dos cidadãlos em todo o
pais.

O Sr. Caires de Brito - Perfeita
mente.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA.
Concluindo, Sr. Presidente, afirmo·
que o equilíbrio da federação se rea
liza pelia representação igual dos Es
t.ados no Senado.

'Peço ao nobre colega que me apar
teou, atentar para êsse outro argu
mento que é irrespcndivel.

A federação está equílibrada.. Tan
to vale Sérgipe, como São Paulo, Mi
nas, Rio Grande d-o Sul, Bahia, Per
nambuco, etc. No Senado, Senhores,:
é igual por igual.

Era o que tinha a dizer. (MuitO'
bem; muito bem. Palmas.)

O SR. ALIO:MAR BALEEIRO
Sr. 'Dresidente, peço a palavra, pela
ordem.

Sr. Presidente - Tem a palavra o
nobre Representante.
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o SR. ALIOM:AR BALEEIRO (pela
ordem) - Sr. Presidente, en-eami
nho à Mesa um telegrama, pedindo a
V. Ex~a seja o mesmo inserto na Ata
dos nossos trabalhos.

Rstá êle assim redigido. (Lê).

População surpr'eendida leitUl'a te
legrama Câmara pelo Deputado Aloi
sio Castro vg qual teria autoridades
municipais cometido arbitrariedades vg
v-em através seus legitimQS represen
tantes esclarecer a verdade lamentan
do ser referido Deputado divorcista
tão preciosa virtude pt At.ual Pre
feito vg cirla'C1ão pacato vg ordeiro vg
honrado vg mais velho professor nos
sa escola normal vg verdadeiramente
ap-olítico cheio credenciais foi. esco
lhido pára direção município e o vem
conduzi,ndo maneira serena tranquila
pt Autoridades policiais fazendo coro
autoridade administrativa vg desde
dezembro data ascen~ão país reg'.l.!Ue
democrático vg jamais realizou uma
sequer prisão mesmo caráter corre
cional pt Autoridades ~-.prêço Ufano
sas fiel cump~...mento dever sentir-se-áo
felizes abertu.."'a. inquérito apuração
all"bitratiedade teriam praticadas. vg
mesmo para estabelecer 'paralelo· ges
tálo Clemente Tanajura que orientado
pelo delator e demagogo Durval Pú
b~ consentiu práti-ea deportação do
farmacêutico Clóvis Bastos e família
do Distrito Igaporah dentre vasta e
inominável série ba!'caridades pt Opor
tuno esclarecermos vossência vg
Deputa-do Aloísio Castro cientificou
Presidente República nossa maioria.
a'Penas quinze votos legendárias vg pela
verdade vg porlml. vg ela e de quase
novecentos pt Atts. Sauds. pelo Di
retório da U D N de Caetite· vg
Ovidio Teixeira Presidente vg FeZinto
de Souzà secretário.

O SR. NESTOR DUARTE (Pela

ordem) - Sr. Presidente. encaminho
a V. Ex.a. mais doze er:n.endas ao pro
jeto da ConstituiçOO.

São en'Viada.s à Mesa as seguin
tes em...'>1Ulas oferecidas ao projeto
ela Constituição;

N.O 217

Substitua~se pelo seguinte:

"Implorando a. bênção de Deus. ~

Povo Brasileiro, por seus Represen~

tantes, em Assembléia ConstitU'\.nte,
para restabelecer e remodelar o regl
me democrático; -estatui e promulga a
seguinte:

CONSTITUIÇÃO DOS ESl"ADOS u:NID08

DO BlitASn.

J'fLStijicaçoo

Já expusemos da. tribuna. do plená.
rio· - e constam do <rDiário da Assem.
bléia"" de sábado, 8 de junho - o.;
argumentos com qUe a temos por jus
tificada..

sala. das Sessões, 10 de junho de
1946. - Aureliano Leite. - Toledo
Pisa. - Altamirandq Requião; - João
.A:ugUSto. -:- Monteiro de Castro. 
Paulo Nogueira. - Hamilton Noguei
ra. - Agostinho Monteiro. - Egberto
RodTi!Tú,es. - Gilberto Freyre. - Raul
PiZla. - Felipe BaIbi. - Aluisio A!
008. - Fernando Nóbrega. - Lino
Machailo. - Euclides Figueiredo.
Souza Leão. - Brígido Tinoco. -
Sampaio Vidal.

N.o 217-A

Emenda substitutiva.

Substitua-se o preâmbulo· pelo se
guinte:

O Povo Brasileiro, por seus Repi"e
sentantes eleitos e reunidos em As~

sembléia Constit.uinte~ com a. ·graç~ de
Deus, decreta e promulga a scgu,inte:

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS tmIDOS

DO BRASIL

Justificativa

Ao PREÂMBULO: Na ética juridica o
mandatário pronuncia-se em nome du
mandante, jamais no próprio e, por
tanto, o pOVO soberano .que deCreta.
e promulga a Constituição, por se'LS
Representantes eleitos.

sala. das sessões, 10 de junh de
1946. - Hugo Carneiro.
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N.o 218

Desloquem-se os n.s XV' e XVI cio
art. 3.° para o artigo 5.° a fim de qUe
não fiquem os próprios Estados asso
lados ·~ela. sêca eos Estados Amazô
nicos impedidos de cooperar em me
dida do seu mais alto peculiar inte
resse.

Sala das Sessões, 6 de junho de
1946. - N estar Duarte.

N.o 219

No .art. 3 n.o XV onde Se diz:
"Org::mizar a delfesa perm.anente
contra os efeitos da sêca, na região
nordeste ... ", diga-se: "OrganizaI a
defesa p-emnanente contra as sêcas
periódicas nos Estados por elas as
solados .. ~ ", {> mais como está.

Ao art. 139, par.a.- coord.enar o seu
texto com· a emenda acima proposta,
substitua-se a expressão: "<ia região.
nordeste contra 03 ef.eitos da sêca"
por esta: "dos Estados assolados pela
sêca .periódica".

Justificação
- ~ .~~~.:'O--~

Nem só a região nordeste - expres:
são vaga e de áifícil determinação 
é atiogida perman·entemente pela sê
ca. O Estado da Bahia não pertence
a essa região e não pode ser excluído
do plano de defesa contra os efeitos
do ílagelo da sêca no Brasil; ade
mais o dispositivo constitucional ga
nha outra precisão se vier a referil'
se à sêca na gravidade de sua cons
tância 'ou periodicidade.

Sala das Sessões, 6 de junho de
1946. Nestor Duarte.

N.O 220

Aos axtigos 3, 4 e 5

Para o estabelecimento de ordem
mais consentânea à impotânda dos
assuntos. seria prefel'ível a seguinte
redaÇão:

Art. 3.° Compete privativamente à
União:

I. P~solver definitit"amente sôbre'
os limites do território nacional, dos
Esta.dos, Distrito Federal e Territó·
rios Federais.

n. Organizar. 9. segurança das
f!'onteu-as e dêfesa externa.

m. Org&'Tllzsr as fÔl"ças aI'nlll.das.

IV. Fazer o recenseamento geral da.
população.

V. Manter relações co mas nacõ~

estrangeiras e com elas celebrad traw

tados e convenções.
VI. Pennitír que fôrças estrangei

ras transitem pelo tenitório do pais,
ou nele ;permaneçam. .

VII. Decls.rar a guerra. e fazer a
paz.

VIII. Fixar o sistema monetário,
cu..."'lhar e emitir moe.da e -institUlt'
banco de emissão.

IX. Fiscalizar as operações de i.ns
ti~utos de crédito particulares, e de
bancos e seguros.

X. Estabelece!" o plano nacional de
viação.

XI. N-aoter o serviço de correios.
XII. Éxplorar ou dar em conces

são os serviços de telégrafos e rádio
comunicação.

XIII. Explorar ou dar em conces
são os se..'""Viços de navegação aérea,
assim como os de vias férreas que
liguem põrtos marítimos a fronteira.-)
de algum Estado.
nacionais, ou transpcnham os limitE'S

XIV. O;rganiizar a 3idministração
dos Territórios.

x:tl. Criar e manter alfândegas e
-entrepôstos aduaneiros.

XVI. Organizar a defesa perma
nente contra. os efeitos das sêcas na.
região nordeste. e, em todo o país,
contra os efeitos das inundações. .

XVII. Organizar e executar o pla
no de valorização .econômica da.
Amazônia.

XVIII - Conceder anistia.
XIX - Autorizar a produção e fis

calizar o comércio de armas e mate
rial de guexra.

XX - Pxover sem prejUizc> dos
serviços ;policiais locais, aos de po
lícia maritima, aérea e das frontei
ras.

Art. 4 - Compete privativamente
à União legislar sôbre:

I - Forma e a'Presentaçã.o dos
simbolos nacionais .

TI - Direttizes da educação.
m - Ensino secundário, comer-,

daI e superior. -
IV - Condições de C3iPaCidade

para o exercicio das profissões libe
rais e técnico-cientfficas, assim como
do jornalismo.

V - Incorporação dos selvicolas à
comunhão nacional.
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VI - Emigaçáo e Imigraçáó. na
turaüzação, extradição e expulsão àe
estrangeiros.

vn - Riquezas do subsolo, mine
ração e metalurgia, águas e energla
l'..i:dIoelétrica.; flo::-estas; caça ·e pes
ca.

VIII - Bens do domínio Federal.
IX - DesaprOllriações. .
X - Requisições civis e militares.
XI - Trabalho, produção e consu-

mo.
XII - Comércio interior e exterior;

instituições de crédito; câmbio e
transferência de valores para fora do
país.

XIll - Sistema de medidas; titulo
e garantia dos metais.

XIV - Regime <los portos; na
vegação de cabotagem e tráfego ro
doviário interestadual.

x"'"V - Diréitosubstantivo público
e priva'do, bem assim o prOlCessual
civil, comereial e penal.

XVI - Organização judiciãria da.
Ulrlão, Distrito Federal e 'Iler.ri:tó
rios.

XVII - Registros Públicos; jun
tas comerciais; bolsas de' valores a
mercadorias; câmaras sindicais-.

XVIII -:- Organização de sindicatos
e associações profissionais.

XIX - Orga~~zação, instituição. jus
tiça e gaorantilI.s das policias milita,
res, e condiç~::; de sua utilização pelo
Govêrno Federal, em caso de mobili
~ão ou de guerra.

.ut. 5 - Co::npete à União. mas
'40 privativamente, velar na guarda
~a Const~tuição e das leis, e ainda,
o seguinte:

I - Difundir o ensm"ó.
TI - Amparar aS ciências, as letras

e as artes.
.TI! - Proteger as belezas naturais

e as obras e monumentos de 'Va.l.or
históri~o e artístico.

IV - Cuidar da saúde pública e da
assistência scd:d.

V - Aniinar a agricultura, a indús
tria e o ~omé:rcio.

VI - Des-=nvúlver a colonização.
VII - Promovt>r a execução de obra1::

de saneamento.
VIII - Fiscalizar a aplicação das

leis sociais.
Parágrafo Úr...ico: "-- No orçamento

anual da União, o Ministério da Edu
cação e saúd~ Pública será d'Ot.cldo
com uma. ver.ba eSpecial mínima de

um milhão de cruzeiros, a ifim de, por
meio de concu";,,sos e exposições entre
autores naci011iüS, dar execução 3:0·
disposto no inciso II. supra.

sala. das sessões, 11 de ju.11ho de
1946. - Berto Condé. - Pedroso 7':1
nior.· - Be'n.ia-min Fa:rah. - V~'-gasc
Neto.

N.O 221

Ao item VII do art. 5.°:

Suprimam-se as pala\Tas "as ciên-·
cias";

Acrescente-se um nove item:
Item - Organizar, junto aos esta

belecimentos· de .ensino supe.rior .do·
pais, institutos especializados de pes
quisas, para o desenvolvimento das.
diversas ciências.

Justijicaç&:J

Não é de amparo somente que estão·
carecendo as ciências entre nós, mas.
principalmente de desenvolvimento.
O Brasil, nesse setor, está bem atrás
dos demais países do mundo. Perde
mos a ·liderança que tivemos. no
campo médico, por exemplo, ao temoo
dos Osvaldo Cruz, dos Carlos Chag&s,
dos Pirajá da Silvá.. Não é que não.
possuamos, atualmente, homens cheios
de amor à pesquisa, com senso de per
quisa, dedicados ao estudo. com a ca
pacidade de trabalho daqueles sá
bios. O que nos falta são gabinetes•
$ão organizações, é recon.hecimento ao
.valor do homem de ciência, que a faz
sem o imediatismo de tantos. Não 5'3'
obtem o desenvolvimento de certo ra
mo de conhecimento hUmano sem dar
ao pesquisador ambiente de trabalho
e despreoc'l;lpação econômica.

Aqui bem perto temos o exemp~().

dos Estados Unidos, recrutando sábios
em todo o mundo - dando-lhes ga
binete3 e pagando-lhes bons salários
- e enriquecendo o seu patr'i..mônio·
cultlll"al e científico.

Somos dos que pensam que, por·
temperamento, tem· que haver grancie·
diferenciação entre o homem de pes
quisa e o professor. São exceções os
que conseguem ser ambas as coisas.
ao mesmo tempo, e bem. Os Institu
tos, ao lado das Faculdades. iriam.
passando a estas' seus novos dados



-59-

-científicos, indo buscar nelas, selecio
nando-os, os elementos para novas
equipes de pesquisadores. Tomaria-'
mos posição, então, ao lado .dos de
mais cientistas do mundo para as
pesquisas sociais, médicas, biológicas,
químicas, físicas, agronômicas, etc. E
participaríamos, assim, do trabalho
mundial para a elucidação de tanta.
questão ainp.a insoluvel e para dar
comtanto X cientifico a nossa frente.

Sala das Sessões, 7 de junho de
1946. - Rui Santo:;. - Hamílton No
gueira. Raul Pila. - Gilberto
Freyre.

~.o 222

Ao art. 4 n.o I, onde se diz que
compete privativamente à União le
gislar sôbre: "Direito privado, e bem
assim direito penal, eleitoral e pro
~essual'"

Diga-se: "Direito público' e privado,
e bem assim direito do Trabalho e
da 'Ordem Econômica".

Ao n.o XI do mesmo art. 4, supri
ma-se a palavra "Trabalho" para evi
taI' possível repetição, em face da re
dação da emenda acima proposta.

Justificação

O texto atual do art. 4 n.0 I é
evidentemente errôneo. Como está re~

cligido, escapa à competência priva
tiva da União legishr sôbre clireito
internacional público, sôbre a matéI1a
do que se convencionou chamar á Lei
d~ Introduçs.o ao Código Civil, além
de outras leis orgânicas de direito pú
blico, bem assim sôbr€. a denominada
legislação social, pois essa. espécie de
direito não é pública nem privaàa.
nem pode estar incluida, com a corre
ção desejada, nas normas de adminis
tração do Trabalho, produção e con
sUmo, como se pretendeu' no D.O XI
do mesmo artigo.

Sala de Sessões, 6 de junho de 1946.
- Nesror Duarte.

N.O 22'3

Ao art. 4:

Onde se lê: "Art. 4. Compete priva.
tivamente à União legislar sôbre:
••...... 'XV. Diretrizes ela. educação.
XVI. Ensiilo secundá.rio e superior".

Leia-se:
"Art. 4. Compete privativamente à,

União legislar sôbre:
XV. Diretrizes àa educação, conti

das num plano nacional, em que se
fixem os seguintes e imprescritíveis
principios :

a) federalização do ensino, em tod~

os seus graus e ramos, primário, se
cundário, normal, superior e técnico
profissional, sem prejUÍZO da ação su.
pletória da iniciativa particular, em
conform~dade com o art. 164, § 32, e
obrigarla a cooperação financeira dos
Estados, sób a fo:rma de quotas anuaib,
na base dos respeetivos orçamentos;

õ) ensino primário integral, gra
tuito, de freqüência obrigatória, exten-
sivo a adultos;

cJ magistério primário habilitaüo
por diploma, expedido após te:rminação
do curso de professor, nas escolas nor
mais, respeitado o direito de prece
dência do mereci!Ilento, 'de acôrdo com
o curso de cada "'individUO, e garantido,
nos estabelecimentos particulares, o
interêsse público, mediante provas de
habilitação que a lei estabelecer;

d) gratuidade do ensino, em todos
os seus graus ou ramos, para os alunos
nimiamente pobres, segundo os têr-
mos que se fixarem em lei; -

e) magistério secundário e superior
constitufdo mediante concorrência de
títulos e obras, que comprovem, indi
vidualmente, mérito especializado, na
cadeira de cada· professor, respeitada
a 1egislação especial, na espécie, com
fundamento no critério ã.e eleição, por
voto de mais de dois têrç.os das res
pectivas congregações;

f) obrigatoriedade do uso da Ungua
nacional, em qualquer grau ou ramo de
ensino, exoceto no de idiomas estran
geiros;

g) ensino prtmário·cfclico e secun
dário gra<iual;

h) programação de matérias, tanto
no curso primário como no secundário.
de sorte que respectivamente não se
jam ministradas aos alunos mais de
quatro disciplinas, em um, e mais de
seis, em outro, de referência. a cada
série;

i) ensino religioso faculta.tivo, de
acOrdo com ao confissão dos alunos;
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i) educação física limitada aos im
perativos da eugenia é às exigências
pacíficas da ciência pedagógica;

k) educação militar sob control do
Ministério da Guerra, contida nos li
mites dos deveres de cidadania de
quem atingir a idade legal para pres
tação de tal serViço, sendo a mesma
já ministrada como se se tratara dêste
último, para conferir a carteira de
!reservista;

Z) reconhecimento dos estabeleci
mentos pz.rticUlares de ensino, so
mente quando assegurarem a seüs pró
fessôres remuneração condigna e esta
biUdade, enquanto bem servirem às
respectivas funções.

XVI - A natureza, finalidade e,
constituição da Câmara Nacional do
Ensino, órgão normativo, consultivo e'
deliberativo, ao qual incumbirá man
ter a unidade da organização do
ensino, no país, examinar alVitres, e
propôr ao Govêrno tôdas as medidas
necessárias à m.elhor solução dos pro
blemas educacionais, inclusive o plano
nacional de educação, as quais só
serão executa-das após aprovação do
Poder Legislativo.

Parágrafo ún:.co. E' condição essen
cial para fazer parte da Câmara Na
cional de Ensino ser professor, com
tir~ínio demais de dez anos de ser
viço, no magistério, ter provada .ca
pacidade cultural e notável competên
cia técnica.

Justificação

PkLno Nacional de Educação - Ali.
gUIa-Sre~nos quase excusável a justi
f~cação da ex:.stência de um êrro grá
ve, no modo por que se tem preten
dido, até hoje, solucionar os problemas
do ensino brasileiro, sem a adoção de
um plano previamente julgado idôneo"
capaz de convir às instantes solicita
ções de nossa gente, na base' em que
o propomos, para figurar, no panora
ma das conquistas pedagógicas do
país. Perfilhado, com alcance mais
restrito, pela, Carta de 1934, em seu
art: 150, letra a, toma-se cla.ra a sua
benemérita finalidadre, no, que con
cerne à unidade de orientação cien
tífica do ensino, ao regime escolar, ao

"nrovimento dos cargos do magistério,
i sistematização dos cursos, à garan
tia dos dire:tos pessoais, à questão
dàs programas e horários, e ao pró
prio nexo da metodologia didática, o
que tudo junto evitará dispersão de
iniciatWas insuladas, antagonismo de

- tendências imped:.tivas, conflito de le
gislações disparatadas e anacrônicas,
numa palavra, a falência das institui
ções culturais, cujos fundamentos, ir
retoquivelmente, repousam no ensino
do povo, instituido em harmon:a. com
os reclamos da. sociedade.

O prójeto da. Constituição visou
<segundo ainda há· poucos mas, em
aparte do discurso do repres.entante
João Mendes, teve oportunidade de
declará-lo o nobre relator c.a sub-co
missão de educação e cultura, SeIlber
Ataliba Nogueira) subtrair à "ação
asf':xiante da União" uma grande par
te do ensino, em tenta.tiva descentrà
lizadora, encomiada como obra de
salvação pública. Fra.ncamente - e
nisto vai perdoar-nos o distinto rela
tor-, não descobrimqs nenhuma 'Proce
dência, nem vantagem, nem razoabi
lidade, na. iniciativa supl"amenciona
da. Se a Un:áo, com. as fôrças de que
dlspõe; com os elementos de que pode
suprir-se, na sua alçada, de amplitude
sem Igual, dentro do oenário brasi
leiro; com os requisitos materiais, mo
rais, técnicos ,,e culturais de que se
torna possU1dora; com a função su
prema ele regedora, e seleaion:adJora
aas elites, está <testinada a asf.:xiar ::>
magntlico empreendimento de fOl'ma
ção de nossa cultura; então, que cU-
zermos, !rancamente, elos Estados ou
dos Municípios?

Não vemos lógic& - repetimos 
nessa atribuição do nobre ,r·epresen
tante por São Paulo, primerl0 porque
ninguem, com Justiça e sistemàtica
mente, poderia a.cusar a· Un:.ão de
crlme semelhante, e, d~pols, porque se
ela, com os recursos que, estão a seu
alcance, não é poder bastant~ para
reallzar a insigne tarefa, nenbum
mais estará à altura de fazê-lo, no
Brasil. E' exato - somos os primei ft

ros a proclamá-lo, e proclaInámo-l0,
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da tribuna., há cêrca. de um mês - é
e.'Uto que a União, por via àe êrl'os
lncr!v-eis, de agentes aàm;nistrativos
menos cautos, preocupados com a ân
sia de deixar sinais de sua passagem
na administração, e com a -cumplici
dade do Poder Legislatlvo, algumas
feitas, há comprometido, lamentavel
mente. a causa de nossas L'rlstituições
-educacionais. Mas, DS erros foram dos
homens que passaram pelos postos
federais, e qUe teriam passado, igual
mente, pelos governos estaduais ou
municipais, ensejando as mesmas e
desoladoras consequências, dentro de
suas resp.t:ctivas a.lçadas. Retirar, pois,
da. União determinadas atribuições,
sob aquêle pretexto ou fu-"1damemo,
seria querer combater efeito e não
causa, ser:.a pretender fugir a r.efle
xo 5, em vez de dirimir os inconve
nientes que os geraram. Tracemos,
sim, rumos certos à nossa organi
zação pedagógica e à. nossa didática,
para ficar seguros de que não hav.erá
ensanchas a asfixi.as ou deturpações
quaisquer permissíveis aos executores
dêsses rumos, com as virtudes que a.
federalização e a planificação propi
ciarão, cert!ssimamente, à obra de

-unidade nacional, por illtermédio da
unidade de determina·nres e de siste
mática da educação do povo, sem es
quecer a evitação dos exotismos de ca
ráter dispersivo. encontradiços no
campo das especulações da filosofia
educacional e das preocupações indi
vidualistas. fomentadoras de regionis
mos estéreis e de desentendimentos
lamentáveis, saturados da famigerada
mania de inovar, mesmo contra as
realidades brasileiras, como, repeti
damente, tem sucedido, com o adven
to de reformas propiciadas por
inúmeros administradores, dispersos
ou salpicados pelo Brasil afora ...

Abolição dos Concursos de Provas
- O que propõe a emenda, sôbre o
provimento dos cargos do magistério,
·.recundário· e superior, a,.bolindo o ce
lebre concurso de provas, prescrito nas
reformas Epitácio, Maximiliano, Ro
cha Vaz, Francisco Campos e Capane
ma, e im:perativamente estabelecida
pela COnstitUição de 1934, em seu

art. 158, colima recompor o quadro de
rigoroso respeito ao espírito da pró
pria lei, visto que de nada servirá es
ta. se, com a sua vigência" contrária
às expressões objetivas do meio socia.!,
estiver, constantemente, a ser b'lU'la
da, na, sua essência, nas suas sá.bia!!J
previsões e nos seus imaginados efei
tos. Há cêrca de três decênios, escre
via. o eminente" Professor Pinheiro

.- Guimarães, de referência a uma da.s
muitas reformas. de ensino, \:onsuma
-das entre nós, e então amplamente
preconizada, por muitos corifeus da
sabedorià- Oificial, que, do mundo in
teiro, apenas na China ainda se usava
o concurso a que nos reportamos, co
~o processo seletivo, no particular en
trealudido. E, ainda ha poucos dias,
numa das últimas reuniões da. Socie
dade de Medicina. e Cirurgia, desta
Capital, com a presença do Sr. Mi
nistro da Educação e do Reitor da
Universidade do Brasil, teve êste a
franqueza e o patriotismo de fulminar,
categoricamente, a instituição sobre
referida, atenta a cil"cunstância. noti
ficada pela Nação inteir8l, de que, em
tese e por via de regra, os concursos
não exprimem o que deles seria lícito
esperar. :É o caso de transcrevermos,
aqui, com perfeita oportunidade, o di
to senrencioso de arguto comentarista.
de nossa. imprensa - em artigo reda
donal do "Correio da Manhã", vei
culado em dias do transato mês de
abriL precisamente em abono das pa
lavras do ProL Inácio de Azevedo
Am~ral, publicadas, naquela ocasião e
no mesmo sentido: '- "ótimos con
cursos não evitaram, afinal, péssimos
professores"! Com efeito, é isto uma
grande verdade, porque "há profunda
diferença entre ensinar e soltar fcgos
de piroté-:mica intelectual, como ge
ralmente, se faz em prélios dessa espé
c:'e". Trata-se, aqui, no entanto, dos
con<:UI'SOS ótimos, daqueles em que o
merecimento comprovado, na eviden-:
dação da superioridade dos candida-:
tos vitoriosos, acaba, abrindo falên
cia deeepcionante no exercicio da
funcão confiada às suas luzes. Que
dizer, pois, dos "outros", dos "d.e
mais", dos "tais", que todos conhecem
e de que guardamos amargas, doloro-
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~,a,.e.a.,brunhantes recordações, da
queles nos quais fôrças estranhas,
prestígios indébitos, intromissões os
tensivas até,' influindo na ação dos
,bancos, acabám sempre, por sotopor os
csndidatos mais idôneos à inferiorlda

.de manifesta de nepotes ou comen
.sais?

Estamos, pois, CO'm a grande cor
rente dos que julgam o concurso de
provas irritante e desmor3lllzado ana-
~eronismo, menoscabo, à consciência,
coletiva, farsa impertinente, sem ne
nhum proveito para a moralidade do
ensino, de incovenientes até emocio
nais, na apuração do mérito dos indi
viduas, sabida a circunstância da
notória influição dêsses fatores sen
soriais, no ânimo dos concorrentes e
quiçá de seus julgadores. '

Ademais, as" próprias leis brasilei
ras que adotaram o concurso para o
magistério oficial, como incompará
vel meio de bem servir à causa da
Nação - porque é convicção formal
de todos, a estas alturas da civiliza-

.ção contemporânea, que a Repúbli
ca e a democrada "dependem, sobre
tudo, da educação de seus filhos", se
gundo o conceito criador do ensino
,secular norte-americano, as próprias
'leis brasileiras - iamos dizendo -

'-deixaram. de exigi-lo para os cursos
particulares - equipar3ldos, fazendo

,questão, alPenas, de "provas de habi-
litação, determinadas em lei ou re
gulamento", ex-vi do atrás cita-do J..:r
tigo 158, da Constituição de 34, acres
cido das perm.isstbilidades de- seu § 1.0,
,relativas a professôres contratáveis,
por tempo certo.

Em face destes argumentos, trans
Jucidos e serenos. levantar-se-ia, tal
vez, a interrogativa sôbre que elemen
tos deveriam prevalecer, então. para a
es~o1ha de um catedrático; sôbre Que

.titulos, e quais deles mais dignos, em
abono dos pretendentes, "numa era
-em que tudo é título"; se a propos
ta. da emenda não fôsse bem explicita,
no acêrto do que oonceitúa.

Se, como escreve o jornalista retrO'
~etenninado, quem compulsa os fo
Jh.etos a.dre<!e feitos, como catálogos de

titulas, "!pelos candidatos do ensino,
ri-se ou fica pezaroso", esp€Cifiquem
se, então, as características dos tftu·
los e das o1;>ras, que sejam de mistér,
:para justificar a idoneidade dos ti·
tulares e autm-es, enquadIando··os,
fua,pelavelmente, na especialidade ao
que cada qual aspira, e dando-lhes s
altitude que a honra. de ser mestre
está. a exigir-lhes.

Restrições ao Nazi-Fascismo Edu·
cacional - No que se relaciona com
as alíneas i e k da emenda, clara, sem
dúvida, é a intenção de opôr' embar
gos à manifesta tendência fascista,
existente na atual lei orgânica. do en

sino, secundário, cujos inçonvenien
tes nedagógicos, morais e 'ideológicos
não,- são, nem longinquamente, com~
pensados, pela noção de devotamento
e de serviço à Pá.tria, que, por acaso,
venha a mesma a ensejar.

Dev.e de ter passado, efetivamente, a
fase crucial do mundo, em crise dou
trinária, sôbre cujo complexo.políti-

. co, em referência ao nazi-fasClSmo e
à sua brutal agressividade, o grande
professor inglês, R. H. S. Crossman,
num de seus livros mais famosos, e a
que aludimos, em nosso diseurso de 6
de M:aio último, na Assembléia Cons
tituinte, escrevía a seguinte memorá
vel lição: ((~:le é o á.niquilamento de
tôda vida civil, com a conseqüencia mi
litarização das atividades totais da
Naçã,o" .

E' mais ou menos, o que adverte., .
igualmente, outro l11mina.r da SOCIO-

logia e do pensamento moderno, n~

livre e democrática Inglaterra, o no
tável professor Bertrand Russell,
arplaudido autor de The ancestTY 0/
jascism, quando alude a essa preo
cUlPação, mórobida e criminosa, de pro
vocar-se' de excitar-se, de instigar-se,
na. mocidade, a auto-confiança ruido
sa e o nacionalismo exagerado, que, -
preparam as geraçoes para a ~ue~,

desde os primeiros anos de gmáslO,
sem as preparar, desgraça4amente,
para a vitória do direito, da. justiça e
da liberdade, como sucedeu nOS .paí
ses totalitários, esmagados na derra
deira coniJ,.agra.ção.
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Da mesma tese não se afastou Ka.:rl
M:a.nnhem, o glorioso expatriado e
mestre alemão, que Londres acolheu
com extraordIDãri..as lionra...'Tias, dando
lhe uma cáte<ira, entre os seus pro
fessôres; e Konrad Heiden, na sua im
pressio"nante História do Nazismo, ou
tro caminho 'não seguiu.

Não necessitamos aduzir mais nada,
por isso mesmo, para fazer entendi
dos os nossos argumentos.

A Câ7lUlT(!. NacionaZ do Ensina 
Quanto às demais letras do inciso XV,
d.eixamo-laS à slm1,)les análise dos
nossos ilustres pares, tal a sua jus
teza, e tal a, sua meridiana conve
niência. Resta, entretanto, referirmos
algmna coisa, em favor da sugestão,
conc:retizaiia na Câmara Nacional do
Ensino, por nós pro;pcs-ta para substi
tuir o atuaI Conselho Nacional de
Educação, de melancólica ineficiência,
pesar dos nomes ilustres e das in'dis
cutiveis competências que °compõem,
uma das :ruais reve ocasião de noS e5
claTece!r', com seu proverbial'cavalhei
rlsm:o, que: aquêle venerando corpoco
letivo há SIDO contra muitas das pro
vidências administrativas postas em
execução, em m,aténa de ensino, neste
pais, o que não bastou para opôr em
bargos suficientes à perpretação de
gTa"res danes à causa da mocidade e
do Brasil. De carãter consulti'Vo, o
Conselho, com as recentes e rest!."it.as
atribuições, que lhe conferiram, teve
suas origens temáticas na Lei Rivadá
via, em 5 de abril de 1911, devidamen
te autorizada pela Lei anterior nú
meil"O 2.356, de 31 ãe dezembro de
'1910. Nasceu êle. assim, com o Decre
to n.O 8.659, sob a denominação de
COnselho Superior do Ensino, nos têr
mos em que o enrendia a sistemática
da pedagogia e do direito admi.ni5tra
tivo alemães. A lei n.o 3.089. de 8 de
janeiro de 1916, em seu art. 14, co
nheCendo-lhe a já not6r'~ inutilida.de
- pasmem tOdos! - re501veu dar-lhe
;una pouca de autoridade delibeTati
,va e executiva, atribuincio-1he a. im
portante faculdade de nomear, uma
vez por ano. comi&.~examinadoras ãe
alunos matriculados, durante o últi
mo período letivo, em colégio de ins
.;!;,rnção secundária, indiscutivelmente

idôneo, que funcionasse nas cid~

desprovidas de ginásios oficiais Oll.
equiparados. Dai por diante, o en.tm
quec.ilD.'ento do conceito opinativo
do Co~elho foi em declive tal, pe
rante o PQde1' Executivo, que, em
1918, o Decreto nP 3.603, o celebéni.
mo Decreto da gripe, também cha.
mado Lei Jerônimo '(lontei;--O, porque
orilin:do do SeD.Mio Federal e proje
tad:o pox aquêle referi<io paa-lamentar,
se viu assinado pelo Presidente Del
fim Moreira e por seu :Ministro Ur
bano dos Santos, com c1esres:p€ito dO&
m~s eloquentes votos dos eminentet5
Conselheircs.
.0 menosprêzo continuou a crescer~

de maneira tão choca..nte, que, ja. em
1923. a própria organização da oolen
da entidade eTa consideradà esOUJ.1.a,
com a creação ao Departamento Na
cional de Instrução Pública, e, numa
simples lei orç.amentã:ria. a de núme
ro 4.632, de 6 de janeiro daquele ano,
manQavar-se. remodelá-la, sob novos
moldes, com a designativa de Consoe
lho Nacional de Instnlção. (Art. 12,
letras a. e· b) • ~

Voltando, mais ta.lde, a chamar-se
Conselho Nactonal de En5inó, com as
roe.formas que se seguiram, através dos
De'Ca"etos ns. ·16.782-A, de 13 de ja-"
neiro de 1f~5, 18.564, de 15 de j&netto
de 19'29, e outros, a impressão qt1e
salteia qualqu-er ob5e'I"Va..dor, no parti
cular, é a de que· os administradores
e técnicos. em semelhante assunto,
scalentavam o curioso ente de razão
de que a simples mudança de nome

'resplveria o p1"oblema da veneranda
instituição, coisa muito pareciJela com
o que, ainda a propósito d~e estra
nho vezo, at:ravés de tempcs mais
próximos de nós, quis declarar-nos,
:sem a mínima reserva, o arejado es
~írito do Sr. lsaias Alves de Almeida,
aliás um dos membros do atusl Con
selho Nacional de Educação. sob a
presidência hon:rosí.s5ima e éonscien
ciosa do Prof. Reinaldo Porchat.

Afinal, creado em 1930, com o De
creto nP 19.4.02. de 14 de novembro.
o Ministério da Educação. cuja. de:!"
graça.da eSltréia, lem1lra.ndo O Dão me
110S desditoso Decreto n.0 3.~03. de
19m, se c.tita.1izou, logo, no Decreto
n.o 19.404, daquele mesmo dia, (Pr-o-
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mOÇÕes, por efeito da. revolução vito
riosa), mudou, novamente, de taboleta

Q ínclito cenáculo a.conselhad:or. para.
receber o nominativo dos dias pre
sentes, com o advento do Conselho
Nacional de Educaçã.o, instituido pelo
Decreto n.O 19.850,' de 11 de abril
~ 19-31.

A verdade. todavia, segund-o o de
poimento dos fatos consumados, e
Gegundo o testemunho da Nação, é
que o Conselho se tornou uma fi
gura decorativa, no palco amplo de
llossas conquistas institucionais, sen
do certo que, como aineia há pouco
lhe ouviJnos de um ilustre membro,
e já referimos, agora. há nada, o seu
pa.r.ecer não há impedido absurdos
como a adOÇão do sistema cíclico de
e...'1.Sino, pa.:ra '>S noosas cursos secun
dários, depois dos povos mais adian
t:uloo do mundo o haverem repelido,
e da França o ter dado como nega
tivo, desd·e 1923, com a grande re
forma. do Ministro Leon Bérard <Cf.

. Arlindo Vi·eira, O Problema do Ensi
no Secundário, pags. 13'5: a 1&8), cuja
i:Ilspiração fôr.a., talvez, aurida, nos
ensinamentos da Ligue pour la cul-

.ture !rançaise, com Jean Richepin
à frente.

Nestas -condições, a idéia conttda
na emenda da creação da Câmara ds:>
Ensino, nos têi"mos em que a conce
bem05, cora a jurisdição plena para
deliberar e propor ao Govêrno medi
das julgadas necessárias à caU5a da
educação do povo, sem retil'M', 9.liã8,
do Executivo, a faculdade de inicia
tiva de propositura, e a de ser inter
mediário, entre aquela Câmara e a
da represeI) taç[o nacional, quer p.s.
recer-nos que consulta as melhores
aspirações, sociais e culturais, de
nossa gente, não só obviando toélos
os males a que: por exemplo, quis
fugir o projeto da Constituição. no
seu conceito descentralizador, seguin
do a definição de pl'incipios do eru
dito relator, Sr. Ataliba N.agueira,
mas, também, fortaleoendo, os argu
mentos que militam em prol da' fe
deralização total, prop-oota pela noSsa.
emenda.

Rio de Janeiro, em AssembléiQ
Constituinte, 7 de junho de 1946.
AZtCLmirando R.equiáo.

N.O 224

Ao art. 4:. u

A competência da União para ~
gisla.r sôbre os itens dos n. o II, IV,
IX, XI, '2:..-V do art. 4:. o e bem assim
sôbre imigração, águas, floresta, caça.
e pesca., sua exploração, e ensino em
qualquer grau e direito processuaJ.
não ex,clui a legislaçãc estadual su
pletiva ou complementar. As leiB
estaduais nestes ca.sas poderão, aten
dendo às necessidades e peculiarida.
des locais, suprir as lacunas ou defi
ciências da legislação federal, sem
dispensar o sistema e as exigências
desta. .

Justificação

Vide § 3.°, do art. 5. 0 da Consti
tUição de 34, que não deveria ser
esquecido no atual projeto, em nome
da federação e das eXigênciaS da le
gislação pública, num país em qu-e
há necessidad,e de d,escentralização e
desconcentração de seryiços.

Sala das Sessões, 6 de junho de
1946. - Nestor Duarte.

N.O 225

. A:o 3,'rt1,go 4, inci...c::o XVI.
Re'dlijl3.-IS'e da se'guíIllte forma.:
«Ensi~!o Sect1lndário. co'mel!"ciía.l e su

perroT ...
JustJijicagiàJ

De há muioto o ensino ooonJerei.a.l
oom1tLtue uma espec1a1iz3.Iç'ãio d.estin.a
da a.o pr-epa,ro pa..ro. o e:X'ercído· à!e ~._

vietade das ID3.:i..s pXQ/jJuti'V.as. Ta.l c-:mlQ

alConrtJelOe, no P1"lojetlo, cOlIWiJdJeT8.lIli~()-5e

o enm.no SOOUlDJdãrio dlLgn'O de tmi.'f'or...
midaldie em todio ° pais, é' aco.nse1:há
v,el se proceda com o elIlS'in.o CO.nl:el'
cial. Dê1e d:epen:d~ o àlesen'V1C>Jmme'!l:to
<!a.lS fôl"Ças produtoras e oonvém a. pa
drtOD!i.zaçã.o dte práJtJl.crlts' e conheci:::nen
tos r:elattivos à. atiAv1dJadle, 'V'aJJorízan:do
se, assim, também. o homem, V'istJ~ se
lhe O'f-erecer, ondJe qlleI que t,eonih;a;

estn.!d3:io, a pOO3ilbLlildlade de emprego.
de sem oOnih'eci.mentos em tod-o o teT'
ritón:> brasil'eiro. Se o ensino das c1.
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ências c:oon'eTCl3119 não fôr unifo.r:zm:..
correremos o risco de não poder.' como
se req1.l'e1l" at1llaJmen.te exlelClttbalr um
p1:aaro <:De ~eruv:olvimeDJVo ec~.

da.d\a inoOlIIllP!'e~áQ de seus po::tuu,
I!a:d:oo, em a.~~as ad
milnistrstivas. 1?M 0'U'tlr0 l'3.'Cl:o ~erl.9.

dem.'l1ticu1Ja'! a ~erlê.n.oia.. que tP.m
sido be.nMiea, da. ·U!I1:ifur:mii·d:at3.e dê~te

ensLno em rodo o te-rrltário da. Repú-.
blioa; lpe:rmitim.'dlo qlU:e, a:o aTlbíí:irio d!as
~la.:turas Est.a:d.tra'is, se adquirisse
diréi.to.s idên:tioos ooan C3.J1)acidla-'!1es
diversas. Quando está. na. consciêncla
geral que o próprio ensino normal de
ve seguir o:ri'enm.çã.o umM'orme pa.ra
melhor desenrvol'V'imenJto cllo enslJlJ;O

primárioo, seria um l"iec'Ú-o i.nJ'USti1'icl.
vel, c1ex:ar'*Se o ecDJSdino comercia.! ao
sabôr de prog1'amJa.s e:nltlreclhocantes.

sala. eLas S~lS, 11 cre jUlIlho d~

1946. - Berto Condé. - SegqXM,s Via
nG. - ~o Júnior. - Luiz Lago.

N.O 226

Ao art. 5, swprillll:a.-Ge a. ilDlbero~:
"mas nao pri'm'bi'Vannlentte" por. 8ell'I
desnooessáT,ia. e por defOmIllM' a reda
ção do artigo, e em Viez de "Oom'gete
à União" c1igsl"-se: "Cabe à união".

Sala dle Sessões, 6 de j1D.1lho de 1946
- Nestor Duarte.

N.O 227

TiTULO II

Art. 5.° Compete à Ullião. mas não
privativamentê, etc.

vm - "P;roteg;eT as belezas naJtu
r.a.is e as o'l:1rols e monumentos d·e VIa....

lar histórico 'e artisitDco.·· (ESItá no
Projeto) .

O!'ereoemOs, à consildera.çáo d31 01.Ss.~
o ac~scimo· da expressão Documentos,
dBin<1.lo-se s. segui:nte Ilecnaçã'O ao in
cwo:
, vm - Proteg.er as be'le~a.:s na.tu
rsis, e também as ob:nas, os <iooumen-·
00s e os monj'JíIllentos de valor o.iStó
riiClO e a,r.JSt.lico."

Ju.stt/icaçékJ

Trata-s'e, na hipótese pelo que
~moG, s~s d/e .simples ami.ssão.
Pêste IDlOd-o, ju]lgamOB dlesn.ecessári.a.

qualquer srgumenta.çã,o em ddesa d3i
p.reseDJbe emeI1odla.

Sala d.s.s 5eEsões. Ri'\) -de Ja.Illeiro., 6
óe jUll'l..h-o de 1946. - DoÃJ"'"T de ..41l.
d:rade. - Vespasiano Martins. - To.
leào Pisa. -Ade~mar RoeM. - Au-.
tW.ia.nP Leite. - Agrlcoltt de Barrus.
- João Vilasbôas. - CaWJio de G~
ã6i. - Tavares d/Amaral. - Mu..nhoz
(la Rocka... - CoeZ1l,o Rodrigues. _
Esma.ragcro Frefta:!. - Jalles Ma
c1uJdo.

N.O 228

Ao art. 9:
Onde se lê:

"O Congresso Nacional reunir-.se-á,
na capital Federal, anualmente, a.
7 de abril, e funcionaa-á etc ....

Le-i.3l-se:
"O Oongresso Nacionall reunir-se-á.

anualmente, na Capital FederaJ., a
22 de abril, e funcicmará ete.".

Jmtijicação

Irrecusáveis e óbvias são as razões
em que. se estriba a presente emen
da. Quer parecer-nos que é intem
pestiva e fora de qualquer nexo
histórico, em relação à. n<>ssa 'vida
paJrlamentar, a fixação de seme
lhante data, pa.ra a abertura dos
trabalhos legisla.tivo~. Adotou-a o

projeto, como teria adotado o 1.0 de
abril, o 13 de maio, o 3 de fevereiro,
o 25 de março, o 2 doe junho, ou
qualquer outro dia do calendáxio.
Não pode perman~er. entretanto, o
texto na forma por que o entendeu

a douta Comissão, a cujo Plittriotis
mo, aliás, e a cuja nunca assãs 1011
vad-a benemerência rendem-os o sin
cerc prei:to de no.s.sa a-dmiração.

Quando, em 1823, se deliba"ou i.n:i
dar a atividade da .Assembléia COns
tituinte, convocada, no ano anterior.
a SUpOsição da maioria de nossos
.antepassados era. a de que, o Des
cobrimento do Brasil, pelo velho ca
bral, ocorrêra. a 3 de maio de 1500.
Processou-se o episódio da. maneira
que passamos a expor: "O De:Du
tado por. y.J.n·ss Gerais 'Antônio
Gonçalves Gomide escre'lleu uma
carta a José Bonifácio. de Andrada
e Silva., em 12 de abril, daquele ano,
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propondcrlhe que !&se eõC'O:Ihià.a. a,
data. de 3 de maio, pa.Ta a a.bertura
da Assembléia, per ser a do desco
brimento :üJ Brasil. Esta. ca.rta.
a.cha.-se publiea.d:a na. Revista do
Instituto HistóTico~ ãesde 1835, e
foi reprodUZida no Jorna.Z -do Co
mércio. A proposta !oi aceita pelo
patriarca da. Independência e pelos
seus amigos políticos, pois do Diário
da Consti:ttJ,inte, na resen1la da ses
são prepí1iratória de 30 -de abril de
1823, consta o seguinte: "Feita 81

nQI1lel2,Ção (.dos deputa.dos que de
viam comUlIlicar a.o Impera-dor o dia
e hora da abertura da. Cânlara)
.seguiu-se ·0 maIC2.X o c11a. da insta
lação da Assembléia; e, falan<io al
guns senhores deputados. decidiu-se
unânimemente que jôsse o referido
dia 3 de 1TULio, par ser iá distinto, na
história do Brasil".

"O ora.dOlr da Oomissão nomeada,
que em o próprio José Bontiá.ci&,....,.ao
dirigir-se ao joven monarca, dois

dias depois, começou nestes têr'mos:
Senhõr! órgão bem indigno desta
ilustre deputação da Assemblêia Ge
ral Constituinte e Legislativa do
Império do Brasil, é .com os pUl'OS
sentimentos de júbilo e de respeito,
que tenho a honra. de participar a.
Vosoo. Maijestade Imperia.l que a.
mesma. Assembléia nos envia perante
o trono de Vossa :M3Ijestade. paia,
lhe anunciar que ela tem destinado
o dia 3 de maio corrente, dia me
morável nos fastos da história bra
sileira, para se instalar solene
mente".

Quando, com efeito, se instalou a.
Oonstitumrte, sob a. Presidência. do
Bispo D. José Oaetano da Silva.
CoUttinho, o que iniciou s. série de
desgostos do velho An.<'lra,d'S.~ o an
tigo ea.pe~ de D. João VI
s.inda exclamav.a., na. sUJa, oratória,
inaugmaJ. e pa.tética.: uO' dia da
santa Cruz, que já. nos trazias roe
cord:a.ções antigas nos fastos do' Bra
sil! etc. etc. " .

N1D.guém 19n<Xt'a que, depois destes
aco.nteclmeDitos. e perdurando a. mes
ma errOD1a cronológica. de referên
cia. à data do Descobrimento (o que

esm1uÇalreIIlos a.d:1ante). o Impera4or,
na sua. CCDst1t\11çfio 9~ de

1824. sob inspL""açã,o- de 'Cl.em.enw
Ferrei....-a Fra.n~ Marquês de Nazaré,
ma.:ltinha a mesma data. para a.
:reunião do Ctorpo Legisl2otivo, com.
apolo do 1." Pa.ranaguá... Não ad
mira que tal houvesse ocorrido, na~

quela. época, an·te a publicação, ainda.
.recentíssima da carta de Caminha,
num país em que pouca gent!=! se da.va
ao trabalho de leituras. De pasmar,
entreta~to, sim, é que a Constituição
da. República, de 24 de fevereiro tole
rasse a sensaboria, pesar da. influência.
decisiva que sôbre ela exerceu a. cultu
ra. ine..~edível de Rui BaI'bosa., a .ser
viço da mais alta e potente cerebração
da América Latina, senão de todo
mundo. em sua época. .

Eis ai, como se "fixou, portanto, o
dia 3 de Maio, para início dos traba
lhos legislativos no Brasil: partindo
de Ulll êrro crasso Ce. a estas alturas,
intolerável) de data histórica., êrro
que precisamos abolir. porque é um
atentado à nossa cultura humarrls
tíca ...

Acabemos, eLe 'Uma vez com o equí
voco! . ....., Não há ninguém mais, em
nossos dias. e com leves tinturas de
conhecimentos da História dos desco
·brimentos portuguêses, nos séculos XV
e XVI, que se aventure, acaso, a dis
cutir a data do decobrimento oficic.l
do Brasil, por Pedro Alvares Cabrsl,.
como nenhum entendido na matéria
se daria ao desazo de manter discor
dância. a respeito do problema, hoje.
irretorquivelmente resolvido, da ln
tencionalidade ou casualidade da fa
çanha. cabralina. Enquanto, por exem
plo, a Carta do velho "escrivão para
a feitoria de Cs.licut" dormiu na po
eira da Torre de Tombo. guardada,
àvaramente, pela llolitica de segrêdo
da peninsúla, que recordava os expe
dientes astuciosos do fundador da. di
nastia .de Av1z e de seu glorioso des
cendente o qual dêste herdara o
nome, e lhe pedira meças à glória,
com a antonomásia de Principe Per
feito. compreende-se que subsistissem
controvérsias, no tocante à verdade
cronológica do !ato. ~

. Desde,' porém, que o Padre Manuel
AIres de Casal, em 1817 aqlÜ pu-
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blicoo a sua Corograjia BrasíZica, e,
com a mesma, o documento irrecusá
vel, que é a "ce:rt!dão de nascimento
da Pátria", segunão um dos. nossos
maiores. historiadores, isto é, a Car
ta. de Pera Vaz de Caminha 6. D. Ma
nuel I :...- O Venturoso, não há mais
nenhuma cabida para quaisquer im
pertinências. História é documentação~

E foi isto que imortalizou o. méto
do, genial, de Herculano, na mãe-pá
tria: de Hip6líto Taine, na França
ào séc~o XIX: e de nosso reputado
Ca-pistrano. no Brasil contemporâ.neo.

E ~ documentação é esmagadora, no
que ie refere ao Qia 22 de abril, como
data. inequívoca do descobrimento das
terras brasileiras.

Não somente Camjnha. o assevera,
imperativamente, no seu famoso re
lato, datado de 1 de maio, mas, ain
da o autorizam Mestre João .Emene
Iaus, o físíco-mÓT, "bacharel em me
dicina." que acompanhou o almiran
te; e o piZôto anônimo; de identida
de, hoje, quase descoberta, segundo
a :reveiação da Biblioteca Municipal
do Pôrto, num de seusilltimos comu
nicados.

A ~ de maio de 1500, já. a frota do
descobrimento velejava, em prossegui
mento de sua viagem para as' ín
dias, tendo a primeira missa sido ce
lebrada a 26 de abril anterior, no
ilhéu da Coroa Vermelha.

Isto é o que é certo, Indiscutível,
incontroverso, para quantos sabem
história do Brasil; e i:::to é que en
sinam, sem nenhuma exceção, todos
os nossos expositores áa matéria,- pos
treiores à publicação dos supraditos
documentos; do notável Varnhagem,
na sua monumental História. Geral
~ Brasil, a Teixeira de 'Melo, nas
Efemérides Nacionais' de João Ribei
ro, Íla excelente epítóme para o curso
superior, a Rio Branco em vários pas
sos das Efemérides Brasileiras; de Ro
cha PomOo, na História do Brc.siZ, a
Hendelmann, a Ináció Acioli, a Ca.
pistrano de Abreu, a Veiga. Cabral, a
Joaquim Silva, a V. Tapajós, e a Max
Fleíuss, em quaisaue'l" de seus livros
autorizados. E, agôra mesmo, por mo
tivo da' Indicação que-apresentanios
ã. Assembléia, e que tomou o número
62. sugerin.do a Domeação de uma Co
mi'5São, incumbida de 'pleitear do 00-

vêrno providências, no sentido de se
fixar a data certa, para a comemo
ração do mencionado acontecimento,
assim Se expressou o historiador Pe- .
dro 'Calmon, ilustrado presidente da
Academia Brasileira de Letras, falan
do ao vespertino "A Noite", em sua
edição de· 29 de, rosio próximo passa
do: "Não se discute, é lógico, a ver
dade histórico. O documento com
que se inaugura a vida brasileira é
a carta de Pero Vaz de Caminha, em
que,. a 1 de maio de 1500, descreve êle
a fellz viagem de Cabral, e lhe esta
belece a cronologia, 22 de abril e não
3 de maio." .,

Convém salientar que já o Instituto
Histórico Brasileiro, por ocasião da
solenidade promovida para celebrar o
4:.0 centenário do Descobrimento, pela
Wilavra de seu emérito presidente de
então, Conselheiro Olegârio Herculano
de Aqulno e Castro,- firmava êste pon
to de vista oficial:

"Pode-se, pois, ter como certo que
o Descobrimento do Brasil foi a 22 de
abril de 1500, da.ta rigorosamente his·
tórico, que deve prevalecer sóbre a de
3 de maio."

Como se tanta' autoridade não bas
tara, vem o douto Max Fleuss,.Secre
tãrio Perpétuo do mesmo Instituto, e,
no Jornal do Comércio, de 5 de janei
ro de 1914, há pouco mais de cinco
anos, pois, em exaustivo estudo SÔ
bre tal, levou o então Diretor do De
partamento de Educação Primária do
.Distrito Federal, Professor Jonas Cor
reia, poje com assento nesta Assem
bléia Constituinte, a recomendar a
todo magistério, pela Ordem de Ser
viço, n.o. 73, de 25 de abril daquêle
mesmo ano, que atentasse bem na lei
tura do texto em lide, para não con
sentir mais no prosseguimento da
cinca. (Of. "Revista da Educação Pú
blica", da Secretaria Geral de Edu
cação e Cultura do Distrito Federal,
vaI. 3, n.O 9).

Donde, contudo, surgiu o engano la
mentável, que atravessou quatro sé
culos, e chegou até nós, com a seme
lhante obduração de enraizamentu ?

E' fácil explicá-lo, em meia dúzia
de palavras: - Como não se conhecia
nenhuma prova em contrário, com o
trancamento, pela côrte lusa, das fon
tes diretos, sôbre as quais se poderia
afirmar a evidência de uma data cer
ta, aceitou-se,· passivamente, a conje
tura de cunho religioso, dos cronistaS
do século XVI, que estavam sôbre
razões ineptas, e atribuiam ao chega.dA
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de Cabral ao dia. 3 de maio, pela cir
cunstância de' se haver chamado à.
terra descoberta de - Ilha. da, Verct
Cruz. e de ser a. comemoração da In
venção da Cruz de Cristo celebrada. s.
3 de maio. Essa coincidência levou a
boa vontade dos inexpertos a aceitar
como dia da chegada - repetimos 
o dia em que o almirante já devera
estar longe das costas brasíleiras, em
busca do Cabo da Boa Esperança, de
fronte do qual o glorioso Dias estava
condenado -a pagar ao Adamastor o
tributo de sua audácia desmedida...

E assim se foi tolers.ndo a. falsidade,
até quererem justificá-Ia com a expli
cativa, ainda mais inepta e grosseira,
da reforma 'do calendário juliano, pelo
Papa GregGrio XIII, quando, antes
dessa reforma, ocorrida em 1582, já. °
3 de maio, de relambori-a insistência,
tUiha sido apregoado pela ingenuida
de do cronista Gaspar Ccrreia., nas
Lendas da Indias, tomo I, Capo 3.0.
págína 152. (Of Boletim do Apostola
do Positivista do Bresil, de 6 de ju
nho de 1899).

. Ademais, ainda que assim não fora,
nuca, em nenhuma hipótese, como
bem advertem todos os compêndios
modernos de historia, de nosso pais.
seria possivel ajustar o errôneo 3 de
maio ao acertado 22 de abri..!, pelos
cálculos baseaàos na retorma grego
riana, uma. vez que essa refarma
acrescentara dez dias apenas ao ca
lendário anterior, e de uma a outra
daquelas datas, em vez de dez, con
tam-se, seguramente, onze sóis.

Esgotada, dêste jeito, a matéria, em
tal sentida, e, definitivamente, repeli
da a idéia de 3 de maio para come
moração do Descobrimento, o que a
fizera escolhida, pela Assembléia
Constituinte de 23, como, declarada
mente, se acha regi-strado - reite
ramos, na Revista :lo Instituto His
tórico de 1885, perguntaremos aos es
clarecidos Senhores Representantes de
1945: - Que razões, por acaso, justi
ficariam, dagora por diante, a manu
tenção tam.oém dessa efeméride. para
o início, anualmente, àos trabalhos do
Poder Legislativo brasileiro, como
aconteceu até ao Congresso de 35 a
37 ? De tradição, apenas ? Mas s. tra...
dição, no caso, atenta contra a verda
de histórica, e mente aos propósitos
que se. pretendem preencher.

Logo, o que se nos afigura. curial e
razoável é a.dotarmos o 22 de abril.
para o mêsmo fim, e creio que, com
os argumentos que aduzimos, outro

não será o veredictu:m ch ASsemb!éia
Constituinte .

Em Assembléia, 7 de junho de -1946.
Altamirando Requião.

N.O 229

Ao art. 10, onde se diz:

"'.antes de tomar assento"
Diga-se:

"no momento da posse"
Sala das Sessões, 6 de junho de J946.

- Nestor Duarte.

N.O 230

CAPíTULO n
DO PODER LEGISLATIVO

Redija-se o n.o 1. do § 1.0 do art. 11:

"Eleger a sua mesa, observado quan
to ao Senado Federal, c disposto no
art. 30".

Justificaçáo

A presidência do senado .Federal,
pelo sistema ado.tado no proj eto, cabe
ao Vice-Presidente da República.
cuja eleição se processa, juntamente
com a do PresiJdente da República.
<art. 53). em todo o pais pelo voto
direto. A competência do Senado Fe
deral para eleger a sua mesa ,ofre,
portanto, €SSa restrição. A emenda
tem o objetivo de hannoniza:r o texto
do art. 11, § 1.°, n.o I, com os pre
ceitos dos arts. ·30 e 53.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Raul Barbosa.

N.o 231

Emenda aditiva

Acrescente-se ao artigo 15:
"Esta imunidade é extensiva ao pri

meiro suplente de cada partido."

JustifiCr;u;{io

Em ~ consciência ninguém poderá
n~r a necessidade de sé extender ao
suplente imediato as imunidades de
que gozam 05 Representantes.

E t21nto isto é verdade, que a própria.
Constituição de 19$4. em seu artigo
.~. estabelece esta disposição. Mais
ainda: esta mesma Assembléia, no
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§ II, do artigo 3.° do seu Regi
mento Interno, regulou o assunto. Não
é de se acreditar que em tão pouco
espaço de tempo a Câmara dos Re
presentantes mude de orientação,
tanto mais se t...""atando de tese já de
feOOida.

Em 10 de junho de 1946. - José
R()'l'1U!To. - Jonas Correia.

N.O 232

À letra. d~ nP II, art. 18, 2Cl"escen
te-se: <la entidade autárquica", para
que Sê guarde a coerência da exten
são estabelecida nas di~sições do
artigo.

Sala das Sessões, 6 de junho de
1946. - Nestor Duarte. .

N.C 233

Redação atual:
Art. 20. Enquamto durar o m-a:n.da

to, o fUI1Jeíoná.:rio público, civil ou 1ll1
litar, ficará afastado das funções do
seu cargo ou pósto, contando-se-fue
tempo de serviço sômente para ef-eito
de aposentadoria ou reto.rma.

Redação proposta.:
Art 20. Enquanto dura:r o manda

to, o funcíonári:e público, civil ou mi
litar, ficará afasta<io das funções do
seu cargo ou põsto, contando-se-lhe,
todavia, tempo de serviço para efeito
de a.posentadoria ou reforma, disponi
bilidade e prom.-oção por antiguidade.

Justificativa

O., art. 2{), tal como· se encontra re
digido, resulta, implíc1~ senão exJpli
citamen,te. em impedir a promoção,
mesmo por antiguidade, do funcíonário
civil ou militar que estiver investido
de manda.to legislativo. Na vexdade,
conténdo tzmpo sõmente paa-R efeito
de aposentadoria ou reforma, como
declaI"a o dispOSitivo, te....-ã o funcioná
rio, pràttcamente impossibilitado, o seu

< acesso, sob qualqu-er titulo, aos car
gos ou pos'"~s mais elevados, por iSSO
que" os seus colega.s de serviço que
continuaram na. repa.rtição irão au
menta.ado cada vez mais a sua antigui
da.<le, ao passo que a dêle, funcio.nário
civil ou milita: no desempenho do alto
manda.to de delegado da Nação, per
ma.n~ estacionã.ns..

E' lícito perguntar: haverá. justiça ou
equidade e!21 sem:elba.ntecritério? 00
laoorallldc, no Congresso, :na. redação
da Co]JE'-JitUição e das leis do Pais, não
estará o cidadã-o exercendo uma fun
ção põ.bllca, eminentelílente públics,
e da mais alta relevância para a. Na
ção? E não haverá tal cidadão, por
outro lado, revelado, pelo menos em
teo:ria, um gran<ie merecimento. sendo
escolhido pelos seus concid:adãos para
representá-los na Câmara ou no se
nado?

Entretanto, a ser sancionado o art.
20, na. reda.ção co.m. que se apresenta..
acontooerá. o seguinte: o funcionário
civll ou m1litar qu·e fÔIeleito para o
Congresso e ai presta.r o concurso de
sua intel1gência~.de sua oultuxa,· de
seu esfôrço e de sua deõicaçã.o à in
comparável taxefa de ela'borar bons
precettos e boas leis para o Pa1s, fica..
rã, como se diz, ma:t""Cando passo na
ca.n-eira a que pertence na ailrninis..
tração ou nas fôrças aI"Il'l!adas e, u.ma
vez findo o m an'Clato, ai regressam
para ocupar o mesmo ca.!"g'o ou põsto
que antes ocupava, enquanto 00 seU3
colegas que permaneceram e não fo..
ram, evidentemente, por isso, m-a~

úteis à Nação do que êle, poderão estar
em posições mais ava.nçadas e mais
bem aquinhoadas. .,'

E' óbvio que se tra.ta. de um pOIlJtO de
vista indefensável.

Note-se, todavia., que, com o eX!POS
to, não se pleiteia aqui que ao funcio-
nário civil ou mUitar, que se afasta
de suas funções pa:ra d€Sempenhar um
mandato legislativo, sejam 2.55egt.I1"a....

(los integralmente todos os direitos e
doe: sua missão ~ Trata-se aqui daquelas
é titula.:r. Tal cousa seria tão absurda
tos que lhe a.&Sistem como ocupante
gislativo eXige naturalmente que ao cl
vantagens do cargo ou })Õsto de que
dadão nele investido sejam vedados

O bom desempenho do niandato l-e.
certos atos e c.ertas concessões que, se
o desv.1rtusmento eo reba1:t:BJnentr"
permiti<1os, poderiam contribUir p~
como pretender o contrá.rlo, isto é,

(1) RUi BlU"bosa. C<mrentArt08 à.
eonstituiÇão BrasUeil"S., n, pã.g. 'f6.
Saraiva & eia.. São Pa.uJ.o, 1003.
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priTá-lo de todas as vanta.g.en.s e cllre1
incompat!bi11'<iades que, clizia Rui Bar
bosa, "são pecul1a.res ao ca.;rá'ter dos
ma:ndatários eletivos do povo, cuja
henção, nQ exercicio de seu cargo de
tWcaJ.s do Govêmo. se dest1.n.am ao. a..5-
aegmar" (1).

A elas consagram as Constitu1ções
ele quase todos os povos da terra um
0'.1 -mais dispositivos de caráter mo
ralizadOr .

E' o que consta do art. 23 aS. CoDB
tttuição da. República, do a.:rt. 33 e seus
numerosos itens e parágrafos da car
ta. de 1934. e do art. 44 do Diplom,a. de
1937.

Note-se, toda:via, que nenhums das
nossas Constituiç5es citadas vedava a
promoção por antiguidade ao funcio
nário público, civil ou militar, inlVe9
tido em mandato leg1s1stivo. A de

'1891 exclUía. das incomps.:tibilidade.s
·os cargos de acesso e as promoções
lega.1s", vale dizer, permiti.-a. a. pro
mOÇão, lato sensu, em tôda a. SUiS. am
plitude. O con..std.tuinte de 1934 foi
mais expIfclto e declait'ou:

..A..""t. 33, § 4. o. Durante as see.
sôes da Câmara o Deputado, fUIC.
clonál"io civil ou militar, contaa"ã.
por duas legi.slaturs no máximo,
tempo para. a. promoção, apvseo.
ta-dona. ou ret!onna. e só recebera
dos cofres públicqs a.juda. de cust.J
e subsidio; sem outro qualq'ler
provento do pôsto ou cargo que
ocupe, podendo, na vigência. do
mandato, ser promovido Un1ca·
mente, por antiguidade, salvo os
casos do art. 32, § 2.°».

A Constituição de 1937, amda que
parlamentares, no incompatibilida-:ies
pa.rlamentares, no mendonado artigo
44, náo elucidou, no entanto, comple
:tamenet a questão e deixou-a por
<:anta da legisla.ç.ão ordinã.r1a, que es
tabeleceu:

..A promoção do func1onã...."'1.o
em exercício de mandato legl8o&- .
tivo s6 se poderá fazer por an:.t
guidade (art. 59 do Estatuto'doo
Funcionários Pú'bl1cos, baixado
com o Decreto-lei n,0 1.713, ~
28-10-39) . i.

E completando o disPositovo, de
terminou o art. 97, VIII, do me.mlO
texto legal que será considerado de.
ejet'iro exercício os dias em que o fU.1~

ciDnário estiver ajastailo em VtTttJd.e
cu desempenho de ju:ru;ão legisw;t;PG
1ederal, exclu.ído o pe;-i.odo de rénas
parlamentares, quando o jU1l.Ci07taNO_
~á. reassumir o cargo.

Não há dúvida de que a.. doutrma.
vigente, com ligeiras variantes, no Z-e7
gime das COnstituiçóes de 1934 e 1~3'í

~ ao boa doutrina. A promoção por a.n
tigüidade - e por conseguinte s. ,;-;on
tagem de tempo para êsse efeito 
não deve ser proibida ao funcional.'lG
civil ou militar, investido de manoatO
legislátivo, assim como também, não.
o deve ser a contagem de tempo para
efeito de dispombilldade.

.A:i incompatibilidades parlamenta
res, visando, como observa Carlos Ma
ximiliano (2) out01'gar ao parlamento
flUJ,is um per..~:m- de i7Ulependêncw. B

arrancar aos poderosos uma arma !te
corrupção, não devem recair senão em
fatos; e só em fatos, que possam vir
a c<>nstituir arma de corrupção ou a
diminuir a independência do parla
mento.

Ora, a. promoção por antigü1da.<1e.
assim. como· a. contagem de tempo <!e
s~rviço para efeito de d1sponibtid~e.

não se encontram naquelas cond1çõ~.

Resta, dessa mane:l1"a. conservar, em
sua essência, ao doutrina atual, que,
sem dúvida, se inspira. nos m-eJhores
princípios .

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. Lau.ro M01ttenegro.

1'1. 0 234

DA CÂ.~A DOS DEPUTADOS

.Justificação

Art. 27 - O número dos Depu~a'dos

etc...
§ 1.o O número mfnimo dos Depu

tados se:oá de ~ete por Estado e peio

(2) Ca.rlos Maximiliano, Comentá
rios à Constitwção Brasileira, pági
na 310.

Jacinto Rl1JeÜ'O dos Santos, Editor.
Rio de Janeiro, 1918.
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(Distrito Federa,l, e d.e "um" por Tel'
rttó:ri.o·'. (Está no projeto) .

Substitua-se "um." por "dois", isto
é, em lugar de um desejamos que a
represent~ção seja de dois deputados,
no mínimo, por território.

Justificação· .

.No Código Eleitor~l - Decreto-!ei
n. o 7.588, de 28 <ie maio de 194:5, foi
estabelecido o principio da represen
tação proporcional, tanto nas elei.;ões
para.. a CâÍnara dos Deputados, come
pare. Sl3 Assemoléia.s Legislativas, ('U"
tigo. 36, § 1. O) .

No projeto cO!.LStitucional, em. deba
te, o mesmo princípio foi observado'
Distrito Federal, e de "um" por Ter
ritório". (Está no Projeto).

Substitua-se: um, por dOis, isto é,
em lugalr de um. desejamos que c.l. re
presentação seja de dois DeputêLdos,
no mínimo, po!' Território.
pelo que .se verlfica do artigo 25. E
acrOOitamos que, nêste particular. ne
nhuma emenda modificativa se iL-Dre
sente~ Pode-se afirmar, portanto, -que
êsse princípio ã::>utrinário marcl1e, vi
toriosamente, para o seu retôr.n.o à
consagração em têxto constitucional,
dentro pouco témpo, no Brasil, ,.arti
go 23 da. Consc.l.tuiçáo Federal. de 16
de julho de W;)4).

Dêste modo, desde que se rc..:;erve
apenas um iugar na Câ.mara' dos
Deputados, para cada T-erritóriu, eis
que a. represeut.:wáo deixa: de obeàe
cer o critério da proporcionalidade já.
praticada e est::.belecido na legisl..eçáo
eleitoral, em re~áo ao Território do
Acre, com sua {'..()ntinuida'ie garantida
em face do aT'"~. 27 § 2. o do Projeto
em discussão. Náo há. razões que J13
tifiquem o tratamento desigual, em
assunto desta Latureza.

Por outro lado, evid.entemente, um
representante jamais poderá cxprunh"
o pensamento político do pvvo,· que
habita um determillado ten-itório,
onde existem dois ou mais, partidos
organizalãos. Entre nos, deóde a. pro~

clamação ~a R':'!lúblic.1, a ld tem ga
rantido a repJ'.esentaçáo da IIllnona,
(art. 28, da Constitulção de 1891).
Destarte. entendemos que o di.:>po..::ição
contida no art. 27 § 1.o se coni;ra.~()Ç

à. sistemãtica. adotada no ar l,. 25 do
próprio projeto constitucional, assim
também ~ tradição. E não SE: arg'~
mente com o Clitério democr&.tico, que
náo foi levado em conta, qUa.ildv se
estsbeleceu ·0 mínimo de sete Depu-

tados por Estado e pelo Distrilio Fe
deral.

Sala. das sessões, 10 de j1Ll'lho de
194ô. - Vespasiano !t!artins. -'.O[Oí
de Andrade. - Romeu Lourenção.
Agostinho M'JnLeiro. - João ViULS
bôas. - Adhe:7TULT Rocha. - Aure
Ziano Leite. - Agrícola de Barro;;. -
Hugo Carneiro. - Castelo Bra:nco.
Crepory Fra.nco. - Raul Barbosa.
Pereira Júnior. - Odilon SOaTes.
Almeida Monte. - Trota Gentil.
Oswaldo Lima. - Heitor Coleto
Magalhães aBrafa. - Moura Can;e:.
lho. - Nelson PaTijós. - Joüo Bote,·
lho. - GuiZh~me Xavier. - C(lelho
RodTigues.- Esmeragdo de Freitas.
- Jalles Machado.

N.O 235

Do SENADO FÍmImAL

Art. 31. "Compete priativamente ao.
Senado julgar o Presidente da Repú
blica, assim como as demais autorida
des federais indicadas por esta Cons-
tituição." (Está. no Projeto.) .

Acrescente-se, in fine: nos crimes
de responsabilidade."

Justificação

A presente emenda. justifica-se, sem
maiores argumentos, em face do que
dispõe o s.rtigo 61 dó Projeto, em de
bate. Pois, ali se declara que o Pre
sidente da República será julgado, nos
crimes comuns, perante o Supremo
Tribunal Federal.

Em tais condições. ao Senado náo
compete privativamente julgar o Pre-
sidente da República, assim também as
demais autoridades íederaís, senão nos
cr.Unes de responsabilidade.

Vê-se, portanto. queM evidente lap-"
so na redação do artigo 31, que ne
cessita do acréscimo alvitrado. de modo
a evitar uma possivel dúvida sObre
a sua inteligência.

Sala das Sessões, Rio, 7 de junho de
1946. - DoZOr de Andraãe. - Ves
pasiano .Martins. - ToZedo PíZa. 
Romeu Lourenção. - AdeZmar Rocha.
- Aureliano Leite. - Agrfcola de Bar
ros. - João ViZasbOO6. - Castelo
Branco. - Tavares c!'Amaral. - Mu
n1toz da Rocha. - Esmaragdc Frei
ta&. - Ja'les Mach.ado.



-72 -

N.O 236

Supr1Inam-se o art. 33 e a parte
fUlal do art. 190.

Justificação

Suspender a execução de leis decla.
iradas constitucionais é uma superflui
dade que na ordem política é perigosa.
A Constituição de 34 conferiu., à falta
de melhor coisa, essa atribuição a
um órgáo de coordenação, sem cará
ter de Poder Legislativo.

No atual projeto, o Senado volta a
ser um órgão do Poder Legislativo,
como na Constituição de 91, e nessa
Constituição, não constava - e com
razão - a atribuição que ora preten
demos abolir pela emenda.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1946.
- Nestor Duarte.

N.o 237

~o artigo 35:
i Redija-se o inciso IX, da seguinte
: forma:
i, "Leg-islar sôbre as matérias da com
\. petência da União <Arts. 3. 4, 5), assim

"\. como sôbre as dependentes de le1 Fe
deral, por fôrça desta. 'Constituição."

Justificação

A expressão: - "ressalvado o dis
posto no artigo seguinte" - está, evi
dentemente, deslocada. Não se trata
de uma ressalva, que' importaria em
excessão atribuitiva. O artigo seguinte
dispõe sôbre matéria de co-mpetência,
jnerente ao Poder Legislativo Federal.
Não há, portanto, que fazer-se ressal
va.. Tanto o' artigo 35, quanto o 36, dis
criminam matéria que, a não ser ao
Poder Legislativo Federal, não teria a
quem ser atribuída.

Sala das Se~sóes, 11 de junho de 1946.
Berto Ccmãé. - Pedreso Jú.nior.

- Luís Lago. - VaTgas NBtto.

N.Q 238

A!J art. 36.
Suprima-se Do § 1.0 dêste 2l'tigo o

Tocáblllo: ..exclusivamente~' .

Justificação

E' düÍlCil de compreender-se uma
atribuição "exclusiva" de duas enti
dades, ou autond.ades mormente na

bil>ótese de tal atribuição ser· de uma.
Câmara do Poder Leooislativo edo
Chefe do Executivo ds. União. Sem
oposição que a matéria co~porta a.
iniciativa da Câmara dos Deputados
ou do Presidente da República, será
Iõem. dÚvida, reais correto que não se
atribua .. exclusivída.de" a ambos para
essa iniciativa, visto que isso seria.
fonte de confusões.

SaIs das Sessões, 11 de junho de
1946. - Berta Condé. - Pedroso J?i,
nior. - Benjamin Farah. --'- Luiz
Lago. - Vargas Netto. .

N.o 239
Ao § 3 do art. 39, SUbStitua-se o

período final da disposição por esta,
sep?orada do artigo por vírgula: "caso
em que o promulgará."

Suprima-se, para a devida coordena
ção, no § 5.° a expressão intercala..da:
"'nos casos dos §§ 3 e 4 neste artigo".

Justificação

A em-en-à.a visa diminuir a delonga
do processo de elaboração legal, além
de evitar o i..."!lpasse já' existente ns.
Constituição de 91, criado por deli
beraçóes contraditórias e razoàvel
mente insolúv-eis das duas Câ.maras.

Não é justo que vetado um projeto
pelo Presidente da República, seja êste
obrigado a promulgá-lo, porque o vetQ
foi rejeitado.

Que o faça logo a própria Câmara.
Sala das Sessões, 6 de junho de

1946. - Nestor Duarte.
N.o 24Ó

Ao art. 55, onde se diz:
"'perante o Supremo Tribunal Fe

deral"
Diga-se:

IOperante a Comiss§.o Permanente
d-o Congresso Nacional".

sala. das Sessões, 6 de junho de
1946. - Nestor Duarte.

H.o 241.
Substitus,-se o art. 57, inclusive o

parágrafo, pelo segu1nte, trans!orman
do-se as clliposiç6es- em parágrafos tio
a.rt. 51:

§ 1.° No impedimento do Vice-Pre..
s1dente, serão sucessivamente chams.
dos ao exercic10 da. presidência da
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Repúbllca o Presidente da Câmara do,
Deputados, o Vice-P?esidente do se
nsdo Federal e o ~esidente do Su-
premo Tribunal Federal.

§ 2.° Vagando o cargo de Presidente
e tambem o de Vice-Presidente d.a
República, far-se-ânova eleição p.a..n.
ambos, sessepta dias depois de aber+·a,
a última vaga, e até à posse dos elei
tos o exercício da presidência será de
terminado de acôrdo com·o disposto no
parágrafo anterior.

§ 3.° No caso de vaga da vice-presi
dência da República, proceder-se-á à
eleição do substituto, no prazo a que
se refere o parâgrafG segundo.

Justificação

A emenda procura sistematizar s
matéria pertinente à substituição do
Presidente da República, reunindo num
SÓ artigo a disciplina de tôdas as hi
póteses ocorrentes. O art. 51 do pr6.
jeto dispõe sôbre a ~ubstitu!ção .ia
Presidente da Repúbüca, em caso de
impedimento, e a sucessão, no de vaga,
Os parágrafos regulam o mesmo as·
sunto, quando se verifica o impedi
mento do Vice-Presidente oU: se en
contra vago êste cargo.

Por ·outro lado, o art. 57 do pro
jeto tem redação defeituosa. ao usar
a expressão: "Em. caso de impedimen
to ou vaga do Presidente e do Vice
Presidente da República." O impedi
mento se refere ao titular do cargo e
determina apenas uma substituição;
enquanto a vaga é relativa ao próprio
ca.rgo e -dá lugar à sucessão, antecipa
da, as vêzes, por uma substituição
como na hipótese de nova eleição. à
redação pre>posta na emenda. objetlv&
a. corre~ dêsse defeito.
. O § 3.° supre uma lacuna. do pro
jeto: - a sucessão do Vice-Presideni:.9
da República. Durante os trabalhos
da Comisssão Constitucional, o Sena
dor Atilio Vivaqua propôs uma emen
da com a. mesma finalidade e ass1m
escrita: "'No caso de vacância do car
go qe Vice-Presidente, a eleição do
substituto será feita pelo Parlamento
Nacional". A emenda ficou prejudi
cada porque, anteriormente, a. Co
missão ~:eliberara que sertam direta..,

as eleições para President-e e Vice
Presidente da República (Diário d4
Assembléia, n.o '153, pà5 . 1.240). Re
jeitada a fórmula sugerida, náo ~o

gitou a Comissão de determinar a re
a.11zação de eleições dit"etas, no caso
de vaga da vlce-preslCiência da Repú
blica. As normas do art. 57 e seu
parágrafo único tratam da substitui
ção e de nova. eleição para o cargo
de Vice-Presidente, quando estão si
multAneamente impeCiidos o Presiden
te e o Vice-Presidente da Repúblics.
e quando, no mesmo momento, está,)
vagos os dois citado& cargos. A va
cância do cargo de Presidente, origi-

. nando a sucessão, roi prevista, m:a.s
e. vacâncla. da vice-presidência não o
foi. -

Sa.la das sessões, 10 de junho de
1946. - RCLUZ Barbosa.

N.O 242

Ao parágrafo lÍr'.1co do art. 57,
acrescente-se in fine: devendo os
eleitos completar o período de seus
antecessores.

Sala das Sessões, 6 de junho de
1946. - Nestor Duarte.

N.O 243

Redija-se assim, o n.o I do art. 60:
"Sancionar e promulgar, fazendo pu
blicar, as leis. e expedir decretos para
a sua fiel execução". .

Justificação

Na terminologia do direito, promul
gar já é publicar.

Não se promulga, sem se publicar,
uma lei.

Sala das Sessões, 6 de junho de
1946. - Nestor Duarte.

N.O 244

Ao art. 60 n.O IX.

SUprima-se a. disposição por já esta
contida no n.O XII, suprimindo-se,
também, a do art. 17l.

Sala das Sessões, 6 de junho 6e
1945. - Nestor Duarte.
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..................................

Ao art. 86:
Suprima-se totalmente.

,justificação

Do mesmo modo que o .Projeto det
xou para a lei ordinária dispõr sO-

Justijicaçã.o

Ainda que não se prescreva a uni
dade da justiça, cvmo será de dese
ja:r-se, é fora de dúvida que o Po
der Judiciârio, pela sua situaÇão eS
pecial no regime federativo, é xer
delo igualmente ~por Juízes Federais
e Estaduais. No próprio poojeto a.
distribuição da jurisdição e a com
petência é exemplo disso.

sala das Sessões, 6 de junhG de
1946. - Nestor Duarte.

Juízes e Tribunais Esta.-VII
duais.

servent1.I'"uários de justiça, e partes nos
feiros-. F.indo o hol"ário, o magistrado
é obrigado ao estudo dos feitos e pro
latação de seUS despachos e senten
ças. Em. vinte e cinco anos de exer
cício da judicatura o magistrsdo é.
um homem bem. mais esgotado· Que
qualquer outro trabalhador. Justo é,
portanto, se lhe compense.. o esfôrço
obtenção' de sua apos.entadar1& em
menor :Prazo, que os demais servid.o
do Estado, por correspondE:í" essa ex
ceção à natureza e ~dio ~e

energia, próprios de seus mistres.
Sala das sessões, 11 de junho de

1946. - Berto Comié. - SegaM,8
Viana .-. ped:roso_JÚnior. - BeR-ja
mim Fárah. - Luis Lago. - Melo
Braga. - Vargas Neto.

-N. o 248

Ao art. 67 acrescente-se:

N.O 249

Ao Ca.pitulo ~, Seçã<? m:
Acrescente-se ond€ e como convier:
"O número dos ministros do Tri

bunal Federal de Recursos poderá ser
reduzido ou aumentado, sômente me
diante proposta do SuprernoTribu
na. lFederal'.

Rio, em Assembléia Constituinte.
10 de junho de 1946. - Dantas Jú-
nior. .

N.O 250

N.O 245

Suprim8.;'se no n.o XVI do art. 60
o trecho: "nos que atentarem contra o
patrimOnio da União." .

Sala das Sessões, 6 de junho de
19-4:6. - Nestor Ir..w.rte.

Justificação

É indiscutível que a função do Jui'l,
entre nós, Se apresenta como das
mais árduas. Não só a sua natureza,
exige do exercente um. alto dispên
dio de energia. menta.l, como suprime
lhe o tempo aplicável à defesa. da.
px6ptia saúde. O magistrado é um
homem que, da,das as exigências dos
prazcs processuais e outros deveres
d.o seu cargo, não pode, a omen~.

dar-se o descanço diário, hoje consi
derado direito de todo trabalhador.
Para o magi..strado existe um horá
rio de expediente, na sede da judi
catura Q.ue, entretanto, apenas signi
:tka; o tempo de atenção pessoal' aos

Ao artigo 60.
No inciso XVI, façam-se as se

~ntes emendas:
"a) inclúa-se entre "crimes" e "po

titicas", a palavra "comuns";

a) suprima-se a expressão: - "nos
que atentarem contra. o patrtmOnio
da União."

N.O 246

N.O 247

Ao artigo 67:

No § 1.(';, em vez de "trinta", diga
se: - "vinte e cinco anos".

iustificação

seria sobremodo estranho que o di·
reito de graça não abrangesse os
"crimes comuns" e s6 podusse ser apli
cado a favor dos acusados de "crimes
politicos e· militares."

Os crlm1nosos contra o patrlmOnlo
da União, desmerecem tratamento 00

.nigno, pois praticam agressâo ao dl~

reito da coletividade.

Sala das Sessões, 11 de jmiho de
1946. - Berto Conclé. - Pedroso Jú
nior. - Luís Lago. - Benjamin Fa.
rah.. - Vargas Neto.
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'ore o número e a· forma da escolha
dos juizes do Superior· Tribunal Mi
litar, pensamo"s que não podera. abrir
exceção relativamente ao preencbd
menta dos lugares que tocarem aos
juíZes togados.

Ou se diz logo como e por que
modo será organizado êsse Tribunal,
a exemplo do que se prescreveu, de
referência ao Supremo Tribunal Fe
deral e ao Tribunal Federal· de Re
cursos, ou, então. se deixa tôda a
matéria referente aO assunto para o
legislador ordinário.

O que não nos parece acertado é
o Projeto regular, tão somente, a.
forma. de nomeação de parte do re
ferido Tribunal, silenciàndo. auanto
ao provimento dos outros lugares,
que não caibam' aos, t<?gados.

Rio, em Assembléia Constituinte,
10 de Junho de 1946. - Dantas Ju-
nior. .

N.o 251

Ao art. 87:
Suprimam-se as palavras - "civis

e militaresn •

.Justificação .

Dispondo a Constituição que "os
juizes do Superior· Tribunal Milltar
perceberão vencimentos iguais aos
dos juizes do Tribunal Federal de
Recursos", está claro que essa deter
minação abrange toq,os componentes
dêsse Tribunal,· sejam civis, ~ejam

militares.
Não ·se pode admitir que os mem

bros àum mesmo órgão judiciá.rio re
cebam. tratamento diverso uns dos
outros.

Todos, sem exceção de um só, go
zarão das mes:maS garantias, regalias
e prerrogativas. constituindo, ]?ois,
demasia as palavras cuja supress·ão
ora propomos.

Rio, em Assembléia Constituinte, 10
,de JUD..L~O de 1946.. - Dantas Junior.

N.o 25~

Ao art. 91:

Acrescente-se, depoÜ'5 das palaV!'aS
-l'entre os membros do". o seguinte:

..Supremo Trilr.Lnal FederaZ".
O mais, como está.

Justificação

Atribuímos a omissão. não constar
do texto ão artigo as palavras <I S'ú
premo Tripunal FederaZ", porquanto,
no parágrafo único dê$Se mesmo dis
pQsitivo está escrito que "recairá. em
Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral a eleição para presidente e
vice-presidente do Superior Tribunal
Eleitoral" .

Rio, em Assembléia Constituinte, 10
de Junho de 1946. - Dantas Junior.

N.O 253

No art. 100, suprima-se a. palana
"privativa" porque iria impedir que a
lei dispmse5se, como é de esperar-se
sôbre a competência ·ampla dos jui
zes. A expressão é supérflua.

.Sala .das Sessões, 6 de junho de
1946. - Nestor D1.ULrte.

N.O 254

Ao n.o n do' art. 102, acrescente
se:

"ou entre um dêles e o próprio Tri
bunal Superior Eleitoral" .

Sala das Sessões, 6 de junho de
1946. - Nestor Duarte.

N.O 255

Art. 111, parágrafo único:
Suprima-se:

Justificação

Não se justifica a interferência do
Ministério Público nem de advogado, .
em. quâlquer órgão de jurisdição dis
cipliru..r da magistratura.

Cumpre ao Poder Judiciário corrigir
e ãisciplina.r um seu componente, por
ventura t:-ansviado de 'seus . deveres
funcionais, percebendo .ex-ollício. ou
por procu-ração ..

Rio, em Assembléia Constituinte, 10
de junho de 1946. - Da.nta3 JU7ÜCT •

N.o 25e

Ao art. 116 n.0 V •

5u:prima~se a alfnes. :fina.l.
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Justijicaçtlo

A alínea. cuja. supressão ora propo..
mos. não tem razão :iP. ser. Uma ves
aue se confere ao TribuT..a1 a. atribui
ção de indicar em l1s+..8. tríplice.
·membros do Ministério Público e ad
vogados, para composição do próprio
Trlbun3il de Justiça, não vemos como
se pretender traçar norm.as, para

• USO dessa atribuição, nem tamPouco
se querer da:: de logo, preferência "&06
advogados. ...

Uns e outros te:!'ão direito a ingres
so nos TribUI'.Lz.ls dependendo da in
dicação dos.Tribunais, mas em igual-
dade de condições. .
. Rio, em Assembléia Constituinte, 19
de junho de 1946. - Dantas Junior.

N.o 257

Ao art. 116 n.o X:
Suprima-se ao palavra "eletivo".

Justificação

CS'bendo à União legislar, privatlva
.m.ente, sôbre o direito eleitoral ex-m
do disposto no art. 4 nO I do Projeto
não vemos como se deixar aos Estados
a faculdade da instituição da justiça
de paz eletiva.

Que se permita aos Estados a cria
ção dêsses órgãos de justiça tão ne
cessários no interior do país, mor
mente nos Distritos 'e nos Municípios
que não são sede de Comarcas e Têr
mos, estamos inteiramente de acõr-
do. )

Mas que se estabeleça a elzição ca
no meio único de investidura dos jui
zes de paz, não podemos. data veniat _

concordar por isso mesmo que carece
competência constitucional aos Esta
dos, para. lega»zar sôbre o processo a.
ser usado na eleição dêsses juizes.

Que adi.a.nta aos Estados a. insti
tuição da justiça de paz por eleição
se êles não poderão legislar sôbre ma-
téria eleitoral? -

Ê preferiveI que os juízes de paz se
jam nomeados pelo Poder Executivo
dos Estados, como o são os juizes pre
paradores, municipais ou pretorest

regulando a lei estadual a matéria.

Rio. em. Assembléia. Constituinte; 10
de junho de 1946. - Dantas Junior.

N.O 258

ao art. 116, aO XIII:

Suprima-se 3IS palavras "um trf'oo
nal especial ou,u.

Justificação

O dispositivo em apreço diz que a
Justiça mil.\tar estadual terá "como
órgão de segunda instância, um tribu
nal especial ou o Tribunal de Justi
ça" •

P9lrece-nos que sendo o Tribunal de
Justiça o órgão judiciário ~e mais ele
vada categoria nos Estados a êle deve
ser conferido o julgamento final .dos
crlmes militares.

Rio, em Assem'bléia Constituinte,' 10
de junho de 1946. - Dantas Junior•

N.o 259

Ao n.o V do art. 116.
Art. 116 p 0.° V - Onde se lê: "um

têrço", diga-se: "um quarto'·.

Justificação

Nada aconselha, para a boa. dis
;nbuiçáo dá. .Justiça, que os Estad06y
na composição dos seus Tribunais
Superiores, sejam obriga,ctos a reser
va'!" um têrço dos lugares para os
advogados e membros do lVili'"1istério
Público. Tal dispositivo, em nossa
opinião, teria, entretanto, o grave in
conveniente de privar os magistrados
dt. carreira dum número apreciável
d€ oportunidades para proffioção, o
que se nos afigura injusto. Realmente
dados os sacrifícios que representa ao
vida de um Juiz no interior do pais,
geralmente mal pago, e residindo em
cidades privadas de qualquer con
fôrto, somente o acesso a entrâncias
melhOTes há de servir-lhe de estimulo
para abraçar a carreira da magistrn
tura. Ora, se diminuirmos de muito
esssas probabilidades, reservando um
têrça dos lugares dos tribunais su
periores a advogados e membros do
Ministério Público, é Ilatural que a
~gistratura, já hoje ccmsidera-da
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desinteressa'Ilte para muitos elemen
tos ca.pazes~ tornar-se-á ainda menos
ambicionada. Nessas condições acredi
tamos atender aos reclamos da ma
gistratura reduzir doe um têrçO para.
um quarto o número de lugares a se
rem preenchidos por elementos estra
nhos à magistratura, e isso sem qual
quer prejuízo para a justiça, que an
tes terá a. ganhar do que a perder,
uma vez que se proporcione aos juízes
de entrâncias inferiores maiores opor
tunidades para verem atenu.a;dos, e
em parte compensados, os sacrifícios
que, no Brasil, llies marcam tão fun
damente a existência.

sala das Sessões, 6 de junho de
1946. - Luiz Viana.

N.O 260
Ao art. 116.

Acrescente-se ao n.O V do .a..."'1i. 116~

Parágrafo úriico - O Juiz que por
duas vezes deixar de SeI' proposto
pelo Tribunal Superior para vaga,
que lhe caiba por antiguidade, será
compulisoriamente aposent3ido com
os vencimentos da atividade.

Justificação

E' Óbvio que somente por motivos
graves de ordem moral ou intelectua.l
deverá o Tribunal Superior deixar de
indicar para o preenchimento de va
ga por antiguidade o Juiz mais an
tigo. Mas, Se tal ocorre, não é de
mais. seja o Juiz nessas condições
compulsoriamente afastado da ma
gistratur:a, . onde (permaneoe.ria evi
dentemente diminuído na autorida
de. que deve ter.

Sala das Sessões, 10 de junho ?e
1946. - Luis Viana.

N.O 261

Suprima-se a l,etra i do n.o I, do
art. 117. Num regime democrático
não se pode compreel1der que a Cons
tituição e as leis não sofram reforma
01" revisão, nem se concebe que a ela
boração à9.. Constituição e da lei, se
faça por outro ór-gão que não o Le
gislativo. Demais, na letra c dêsse
n.o 1, com a garantia da "harmonia
e independência dos poderes", e no
n.,0 VI, com a defe.sa f ali indicada, do

nlivre exercício de qualquer dos pode
res estaduais", tem-se assegurada a
atribuição privativa do Poder Legisla
tivo para reformar a Constituiçáo.

sala das Sessões, 6 de junho de
1946. - Nestor Duarte.

N.O 262

Acrescente-se ao Ca.pítulo m - Dcs
Municípios :

Art. - Os municípios, segundo crI
tério a ser estabelecido em lei, deve
rão, para fins administrativos, cons
tituir regiões nas quais, além de ou
tros serviços, existirão hospital, esco
la normal rural e estabelecimento d.e
ensino secundá.rio.

Justificação

Todos os Estados br3.sileiros Ja "'.e
encontram diviàidos em regiões ~um

a finalidade fiscal, educacional, rodo
viária, etc. Essa divisão, porém, toem
obedecido, quase sempre, mais ao m
terêsse do Estado para a arree:adação
de maior renda e para a fiscalizaçâo
de funcionários, do que mesmo em
benefício das populações rurais.

A ger.leralização dessa norma "pela
Constituição, ao tempo em que dará
ucidade às regiões municipais, trará
com o final do artigo a Obrigação de
assistência médica e educacional e de
amparo com o crédito às populações
rurais. E dai somente vantagens advi
rão à cDletividade brasileira.

Sala das Sessões, 7 de junho d.e
1946. - Rui Santos. - Hamilton No
gueira. - Flores da Cunha. - Gil
berto Freyre.

N.O 263

P,-erescenre-se s.o Capí".;ulo m Dos
Municípios o seguinte:

,Art. Os Estados poderão criar ór
gãos especiais destinados a presta..r
assistência técnica às administraÇÕeS
municipais inclusive a padronização
orçamentária e da contabilidade.

§ 1.0. O Diretor do Departamento
das Municipalida.des será nomeado pe
lo Governador do Estado, pelo prazu
de um ano, dentre os nomes apresen
taàos em lista triplice pelo Congresso
das Municipalidades.
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.§ 2.°. Os Pret:ei·tos Municipais de C3.
da Estado, reunir-se-áo anua1men~,

pelo prazo de oito di.as, em Congres
so das Municlpalidac.es com os seguin
tes objetivos:

a) - Leitura. do rela..tõrio relativo
à adminÜ:tração~ do ano anterior com
apresentação do balanço e contas do
.respectivo exercício financeiro.

b) - Exposição do pla"no adminis
tratiVb para. o ano seguinte.

c) - Eleição do Diretor do Depar
tamento das M,unicipalidades.

d) - Leitura e discussão de teses
referentes aos proble~ municipais.

Justificação

Quem conhece de perto as dific111
dades que atravessam as municipaJi
.dades do interior em matéria da assis
tência técnica, não tem nenhuma.
dúvida em afirmar que tais órgãos
assistenciais, sõbre ser necessários são
indispensáveis à bôa marcha dos in
terêsse.c:; coletivos do mtL."1Ícipio. Regra
geral os municí.pios do interior não di.s
põem de rendas que bastem para cus
tear despêsas com engenheiros, con.
sultores jurídicos, . técnicos em con
tabilidades etc. Para este fim são ms
tituidos os órgãos especiais de assis
tência técnica ou seJam os Departa
mentos das l\Iu..1'1icipalidades.

A fim de que os extremados na ae
fesa da autonomia municipal não a
invoquem como argumento contrã.r..o
à existência de tais órgãos sUgeri
·mos a hipótese da escolha. do Diretor
pelos próprios prefeitos que orga.nl
zam uma lista triplice. A reunião
anual de congressos das municipali
dades é uma medida que se impõe

·como forte estimulante às adminis
trações municipais. Ja. tiv:emos opor
tunidade de organizar e presidir ~
destes Congressos em 5er2i.pe conse-. ~

:gumdo obter otimos resultados.
sala das sessões, em 10 de junho de

194A>. - Leite Neto.

N.O 264

Ao art. 126.

SUPrima-se, no parágra.fo único ao- '-expressa0: "no mtmicfpl0 da Capital".

Justificação

E' injustificável e mesmo odiosa a.
"capitis diminutio ma:r;i:rna" que a ex
pressão cria, contra os habitantes das
capitais dos Estados. Nada pode jus
tificar que os cidadãos do Brasil se
jam investidos do poder de elegerem
os administradores de seus respectivos
municípios, menos aquêles que resi
dam nas sedes dos Estados a qué êles
pertençam. A exceção ai criada, ti
rando aos municípios das capitais dos
Estados o direito eleitorz.l de sua ad- •
ministração, fere o princfcpio funda
mental da democracia, consistente no
disposto no art. 159, § 1.0, pois lhes
suprimiria o tratamento de t, igual
dade perante a lei", no confronto que
se fizesse entre os cidadãos das capitais
e de outros municípios. Se é de com
preender-se e aceitar, em hipóteses
especiais, a adIJ1.in istração mu..."1i.cipal
exercida por delegação dos Po'Cieres
Estaduais, certamente ninguém sus........
tentará que isso se verifique em rela
ção às capita~ dos Estados. seria
tornar excepcional a circunstância da·
residência. dos Poderes Estaduâis, em
algum lugar de ca.da um- dos Estados
e transformar essa mera circunstância

. em indesejabilidade para os .seUS ha
bitantes, pois importaria ela no cercea
mento dos direitos políticos prodigali
zados aos demais cidadãos brasileir~.

A consciênoia nacional repele tal
e}OCeção, que não encontra qualque:"
justüicativa, ainda que nos interesses
da administração. Se a. concomitância.
da residência dos Poderes Estaduais e
Municipais, nos municípios de Capitais
pudesse criar embaraços aos negócios
públicos, também isto se verificaria
quanto à residência dos Poderes Le
gislativo, Ex~utivo e Judiciário. Tão
independentes são as funções d~
Poderes. que coabitam .as Capitais, 
como as dos Poderes. ail'rninistrativos
EstalCiuais e Municipais. Na indepen
dência harmônica das funções doa
Poderes Executivo, Legislativo e Ju-'
diciário se encontra o seg:rêdo de sua.
coabitação no município da Capital.
Essa mesma independência hannômca
existe entre as funções admiIrlstÍ'a·tiV34

dosEsta.doo e Mtmiciplos; ou do con-
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trário, seria impossível a organização
política do proprio Esta-ão.

lV!uito longe iriamos nesta justifica
ção àe emenda, se. fôra necessário.
Pimsamos, entretanto, que a simples
diminuiçs.o de direitos políticos, que
a exceçã-o traria aos habitantes das
Capitais, é suficiente para determinar
a aceitaçao da emenda; porque, se
querem.os servir' à democracia, não
podemos admitir derrogação ao prin
cípio de que: "todos são iguais pe
rante a lei."

Sala das Sessões, 11 de junho de
1946. - Berlho Condé. - Segadas
Vianna. - Pedroso Junior. .

N.O 265

Acrescente-s€ ao item 11 do art. 126:

c) à realização do censo escolar,
com indicação ,ao poder público es
tadual das localidades que deverão ser
sedes de escolas primári2.s, e.~o número
dessas.

Justijicação

Apenas um ou outro Estado do país
possui aparelhagem eàucaéional capaz
do levantamento das populações esco
lares. E o resultado é que a Ioeali
zação de escolas nem sempre obedece
a um critério justo, honesto. São os
prefeitos que indicam, são os cabos
eleitorais que insinuam, são as pró
prias candidatas ao cargo que, dizem
onde lhes convém fi~r. E as es<:olas
dançam sempre, daqui para ali, sem
se atender à conveniência do ensino,
nem ao interesse das populações.

As Câmaras Municipais - onde é
de espera1", estarão representa:dos os
partLdcs - se!"ia cometida a tarefa
de indicar ao Govêrno do Esta.do Ollde

as escolas primárias deveriam funcio
nar. O Estaõo daria titular a dois
têrços delas e o outro têrço ficariâ a.
cargo do município. E bem diverso
ser~ o resultaAio.

Sala das Sessões, 7 de junho de
194.6. - Rui Santos • .- Hamilton No
gu.efroa. - Gilberto Freyre. .

N.O 267.

Substitua-se pelo segl,linte a le
tra c ài) número V , do artigO 127:

c) sôbr.e tudo quanto interesse di
~etamente às msti-tuiçóes de Ca.rida.
de oU Assistência Social, cújas rendas
sejam aplicadas integralmente nos
serviços a que se CO~, bem
como sôbre os periódicos, mantida,
em qualquer hipótooe, a isenção to
tal de direitos alfancLegâri.oo para o
papel de unprensa.

Justi!icq..ção
O artigo 127,. letra c - pela. sua.·

generalidade pode f'acilitar fraud·es
e prejuízos para o erário público. A.
isenção de. tri.butoo deve se limi·tar
às instituições com f~ não lucrati
vos. Mantida a isenção para a. im
prenGa. outras sàmente deverão ser
fixadas em lei ordinária após acura
dos estudos e nunoa na. Constituinte.
cujo projeto também deixou para. a
lei ordinária o estudo de isenções.
de tributos para artigos mais subs
tanciais à Vida, como de alimentaçáo.
vestuários, etc.

A isenção às ca.sas de catidade im
põe~se, porquanto os serviçós de as...
sistência. social estão sendo executa.
dos, na sua. maior Parte, por aquê....
les esta;belecimentos. É natural que
o Estado os auxilie, de tôda.sas ma
neiras, pois que prestam ~las à co...
letividade seniços que deviam ser
prestados pelo Estádo.

A .isenção obrigatória de impostoo
e taxas que êsses estabelecimento de..
vessem pagar, evitará que se repita
fato, já observado em alg1lll5 F-stados.
qual o de administrações que se re..
cusa.m a CQ.nceder isenções relativas
e. impostos preãiais, taxas de serviço"
impostos de translllissão, etc. O dis..
pooitivo afasta dos favores da lei os
estabelecimentos que. a pretexto de
ca.ridade, costumam fazer ótimos ne...
gócios.

A isenção de tributos concedida
aos periódicos at...e.nde à necessidade
de amparar· as eInpl'êsas jornalísti
cas, muitas das qua.is, sem êsses fa.
vores, não conseguiriam v1v~. o quo
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:!leria 'Pràti~amente limitar a. liberds.
de de imprensa..

Sala. das Sessões, 3 de junho de
1946. - Plínio Barreto. -. Fernan
des Tãvora. - Aureliano Leite. 
Café Filho. - Guaraci Silveira. 
Toledo Piza. - Paulo Sarasate. 
Fernandes Teles. - José Alves Li
nhares. - Gentil Barreira. - Plínio
Pompeu. - Souza Leão. - Egõerto
Rodrigues. - Dolor de Andrade. 
Lino Machado. - Paulo Filho. 
José de Borba. - Agri.cola àe Barros.
- Tomás Fontes. - Coelho Rodri
gues. - Metias Olímpio. - Antônio
Correia. - Ernani Sátiro. - Galeno
Paranhos. - Jarbas Maranhão. 
Osvaldo Studart. Moreira da
Rocha. - Almeida Monte. ~ Du
arte de Oliveira. - Raul PilZa. 
Alvaro Adolfo. - .Lameira Bitten
c011rt. - Nélson Parijós. - João Bo
telho. - Moura Carvalho. - Leão
Sampaio.

N.O 268

Acrescente-se no § 2.0 do n.o VI do
artigo 128 depois da palavra "pro
porcional" o seguinte: "à produção
ou... " - o mais como está.

Justificação .

Não é justo que os Estados produ
tores de combustíveis liquidos e gaso
sos, com:) de carvão nacional, venham
a receber a. parte-cota do impôsto re
ferido no artigo na proporção, apenas
do seu consumo,' que pode ser pequê
no. enquanto considerável a sua pro
dução.

Sala das Sessões, 6 de junho de
1946. - Nestor Duarte.

N.O 269

Ao artigo 128
Suprima-se, no § 3.° as ex;pressões:

- "em limites su,pe:riores aos que fi
xar para as suas próprias obrigações.
e para os proventos dos seus próprios
agentes" .

Justificaçáo

Redigido como se acha ° § 3.° do
art. 128, o que se conclui é que a.
Uni.ão poderá tributar as obrigações

da divida pública estadual ou muni..
cipal e os proventos dos agentes dos
EstaJdos, Distrito Federal e dos Muni
cípios, dentro dos limites observados
para os seus próprios títulos e pro
ventos de seus agentes. Tal dispo
sição contraria os principios funda
mentais da Organização Financeira,
de que trata o Título IV, Capítulo I,
seção I, da Constituição, em seu ar
Municípios, a entidade que ~ t!ecrete
não distinguirá entre os propnos tí
tulos e os emitidos pelas outras, para
gravar êstes mais pesadamente do
que aqueles: . A União observar~ o
mesmo criteno de igualdade no lm
pôsto sôbre os proventos dos funcio
nários públicos.

Justificação

Do projeto:
Art. 128:
§ 3.° A União não poderá tri

butar as obrigações da dívida pú
blioa estadual ou municipal, e ·os
.proventos dos agentes dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos
Municípios, em limites superiores
aos que fixar para suas próprias
obrigações, e para os proventos
dos seus próprios agentes.
. Art. 130: ,

§ 3.° Os Estados não p"oderão
tributar titulas da divida públi-

~ ca emitidos por outras pessoas ju
rídicas de direito público, em li
mites superiores aos estabelecidos
para as suas próprias obriga
ções.

Nenhuma inovação há .na. emenda.,
a não ser quanto à forma e à colo
cação das disposições.

As duas desaparecem da sua seção,
e, reunidas numa só, passam para.
seção diferente.

Sala das Sessões, 24 de Junho de
1946. - Clodomir Cardoso.

NP 270

Acrescente.-se ao § 4.° do art. 128
do projeto o seguinte:

Esta percentagem será. elevada à
razão de um por cento ao ano até
atingir vinte por cento.

Justificação

O auxilio que a União vai dar às
finanças' m'1.ID!.c4:lais correspondente
a lO%, do impôsto de renda eqlStvale
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ti Cr$ 131.191.748,00 enquanto a contri
buição imediata. dos Estados corres
p<>nde a. Cr$ 261.912.745,00 do impOsto
de Indústrias e Profissões e Cr$ ••
41.696.893~OO do impôsto de transniís:"
são Causa Mortis.' O aumento' pro
posto pela emenda sôbre ser justo é
suave pois será efetuado num periodo
de dez anos com o aumento anual de
apenas um por. cento.

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte~ em de Junho de
- Leite Neto.

N .°.271

Das Rendas provenientes ele
impostos

Art. 130:
§ 4.0 "Os Estados entregarão aos

Municípios, à proporção que a arreca
dação fêr sendo feita, cinqüenta por
cE-nto da renda resultante do impôsto
sôbre tran5mi.ssão de propriedade cau
sa mortis, observado, no que fôr apli
cável, o dislposto no § 2.°11

• (Está no
Projeto) .

Substitua.-se a reàação, pela que
abaixo se propõe:

§ 4.0 O impôsto sôbre transmissão
dr· propri.€dade causa mortis pertence
ao Estado e ao Município, em partes
iguais, devendo ser diretamente arre
cadaiClo~ observooo, no que fôr apli
cável, o disposto no §, 2.° dê5te ar
tigo".

Justificação

No Brasil, em geral, torna-se com
plexo, e a.té corufuso, o serviço buro
crátioeo..Em. matéria fiscal, as chama
das .portarias e circulares administra.
tivas baralham e desvirtuam, muitas
vezes, as próprias disposições l~gais

ou constitucionais. E' fato notório.
Para evits.r interpretaÇões ou obri

gatoriedade, de regulamentação, no
easo do impôsto causa mortis, ora re
partido entre o Estado e o Municí
pio, oferecemos a presente em~nda,

que claramente distribue a tributaçã.o
e esta;belece o modo de arrecadação
direta na base de cinqüenta porcento,
pelos poderes interessados.

Não descobrimos nenhuma vanta- 
gem., nem para o Estado, nem para o
Município, no modo de arrecadação
previsto pelo Projeto. E, pelo contTá-

rio, pr<YPOI"'"jona.· trSlba1ho inútil ao
fisco estadual e parece que coloca o
fisco ~unicipal, numa depen<lência. de
ordem superior para embolsar-se da
quilo que lhe pertence, por fôrça de
lei fundam.ental. No mome:l.to, a As
sembléia Nacional Constituinte, atra-

. vés de Vários e ilustres parlamenta...
res, tem dedicado roa· parte de aten
ção aos probl'emas municipais. Dian..
te disso, ao que parece, a reà.ação do
Projeto mer.ece ser modificada, pelas
razões aqui aduzic:ias . Outras existi
rão, por certo, mas, julgamós dispen
sável' o seu destaque.

Rio. 10 de Junho de 1946. - Sala.
das Sessões. - DoloT de Andrade. _
VeSPaSiano Martins. - Agostinho
Monteiro. - Epílogo de Campos. _
Toledo Fiza. - AdeJmar Rocha. -.:.
Aureliano Leite. - Agricola de Bar;'
iOS. - João Vilasboas . - Castelo
Branco. - Caiado Godôi. - Galena
Paranhos. - Munhoz da Rocha.
Coelho Rodrigues. - ESTnaragdo de
F.'reitas. .

"~ N.o 272

Suprima..se o § 4.° do art. 130.
Sala das Sessões, 6 de Junho de

1946. - ];iestor DufZTte.

N.O 273

Ao art. 130:
a) Suprima-se o inciso V.

Justificação

O inciso V, crda, nos oTç-amentos
dos Esta.dos. a v·erba de: "Exporta
ção de mercadorias de sua produção
até o máximo de cinco por cento
(;5 %) ad valerem".

:E:ste inciso contraria todo o sis
tema t.."ibutãrio anteriorm'elte esta
beleddo pela constituição, além de
mostrar..se profundamente ~ti-eco-
nôntico. .

E' contráno ao si:stema tributárió.
porque:

_ .1.0 _

O ímPÔSto de exportação, do terri
tório, nacional para pais extrangeiro,
estrita interpretação,. que se pode dar
a ~ta desi.gnação de verba tribu
tãn..a, já se enoecnt1'a. res-ervada no
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art. 128, à competência privativa
da União, no que diz respeito" a lu
brif.icante5, combustíveis líquidos ou
gazoSO'S, de qualquer origem ou na
tureza. e ao carvão nacional (inciso
In). T.ambém êSSe impõsto pertence,
~clusivam.ente,_ à União para· a
transferência. de fundos para o ex
terior (inciso V).

_ 2.0

Se não há, no ref,erido art. 128,
a reserva expxessa do lançamento de
tal impõsto sôbre outras espécies de
produtos; está - isto implicitamente
previsto pela OOnstituição, quando
dispôs, preliminarmente em seu ar
tigo 3 que compete,privativamen
te, à União, inciso X: - "Criar e
mante-r, alfând-egas e entrepostos
aduaneiros". E' sabido que tais re
partições são inerentes à arrecada
ção de impostos de exportação e,_
portanto,· a exclusivid'ade res'eTvada
à União de sua criação, implicita
mente indica c'omo de competência
desta o ref.erido impõsto, Acresce
que o critério se confirma, colll o
estabelecido no art. 4, quando, tam
bém privativamente, a.tribui, à
Uni'ão, l-egisla.r sõbre: - "X - Co
mércio exterior e interior; institui
ções de crédito, câmbio e transfe
rêrU:'..as de valores para tora do
país" .

- 3.0

Portam.to, se o inciso V do artigo
130, dispõe, como parece, sôbre ex
portação para o ex~rangeiro, con
traria êl€, de frente, o principio
adotado no inciso IV do art. 127,
porque constituiria s. bi-tributação
aí veo'ada, na concorrência tributa
t~va entre a União e os Estados.

_ 4.0 _

Se nos enganamos, discutindo a
hipótese de tratar-se de exportação
para pais e~'trangeiro, e o inciso
pretende I·egUlaT a saída de produtos
de um- para outro Estado da fe
deração, continua o inciso V a ser
uma contradição em matéria de or
ganização financeira. De fato o in
ciso VII do art. 127 proíbe, termi.
nant.emente, seja qual fôr a forma

ou d,enominação: - "estabelecer bar
reiras alfandegárias ou outras limi
tações ao tráfego por m#-o de im
postos interestaduais ou' inte....muni
cipais, de trânsito, de viação, de
transporte ou outros que gravem ou
perturbem a circulação dos bens e
das pessoas, cu QOS veiculas que os
transportarem". O inciso mudaria,
apenas a denominação, mas consis
tiria no entrave à liV'Te circulação
dos bens no território nacional. e.
pcrta.nto, lan,çaria o nosso sistema
tributáJrio na mais inevitável confu
são.

Acr,esc,e ponderar que, independen
te dos motivos de técnica. conStitu
cional, essa verba tributária deve
s·er repelida por motivos de ordem
econômica.

Como a extensão territorial de
que dispomos, ob=ig~dos _a pensar
sêrian1€nte no meio mais prático de
robustecer' a nossa -economia, a to
dos s·e apresenta, como condição bá
siJca, a criação e robustecimento de
mercaà:os internos. E' pela expa.nsão
do comércio territorial que os países
da. fisionomia dos nosso se pre-param
para o concurso ao nierca.do inter
nacional. Devemos, se queremos de
fato atingir o mais rápido de-sen
volvimento da economia nacional,
facilitar o acesso da produção de
alguns Esta.dos ao território dos ou
tros. Pa.reoce, até, abuso alongai!' a.
sustenta.cáo d-e uma tése ao alcance
de qualqUell" apreciador, e ninguém
contesta...'"á qu.e foi em cOOlSeqüência
dos entraves opostos à circulação da
riqueza mÓ'Vel que atin~..mo-s ao des
nível econômico das nossas zonas
territo:rIa.is. Tôda gente sabe que o
nosso pais, para alcançar Vler-dadeira
expressão econômica, dadas as suas
reservas naturais está. recla.ms.ndo
que suas jacências se tornem comum
a todo o seu território. Nem sempre
a industrialização dessas reservas se
pode praticar, utilmente, pela coin
cidência territo.rial. Cumpre à C-ons
tituição evitar qualquer embaraça ao
progresso econômico do Brasil e das
mais importantes pro'\oidêricias neste
sentidQ é, sem dúvida, a mais ampla
circulação da riqueza. móvel. A su
pressãó do- inciso V dó art. 130,
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impõe-se, portanto. como sábia pro
-vidência em. favor do'nosso próprio
prp'gressq.

b) Suprimam-se,
pelosmesm.os motivos supra ex

postos. os §§ 6.0 e 7.0 do 2.rtigo
130.

Sala das Sessões, _10 de junhú de
1946. Berta Condé. - Pedroso
Júnior. - Segadas Viana. - Ben
jamin Faran. Melo Braga. 
Vargas Neto.

N.!) 274

Acres.cente~se ao a·rt. 130 onde con
'l'ier;

Art: 130.

VII - ExploTação Agrícola e Indus
trial. cobra'Clo até o máximo de 5 %
ad valcfT"em~ sôbre as merca'darias de
produção do Estado, vedados quais
quer adicionais.

Justificação

O impêsto sôbre Exploração Agrí
cola e Industrial vem sendo cobrado
.pelos Estados de Maranhão. Piaui,
oeaxá. Rio Grande do Norte, Paraí
ba, Sergipe, Minas Gerais. Espírito
Santo, Rio de Janeiro, Goiás e RiQ
Grande 'do Sul. A. criação dêste im
pôsto teve em geral pOT objetivo subs
tituir o mal-fadado impôsto ~e expor-

'tação inter-estad.ual. - ~ste impôsto
rendeu em 1944 a quantia de .
Cr$ 75.951.471,00 ou seja 2,40 % sô'bre
a -Receita Ttibutária dos Estados em
bal dêste impôsto 'aproxima-se da dos
im1XJ5tos do Sêlo e Transmissão "oCau
sa-mortis". O Estado de Sergipe en
contTou neste 'impõsto' a sua melhor
fonte de receita em 1944 pois atingiu a
:importância de C~$ 11.678.887,00 5€
guindo-se-lbe o de Vendas e Consig
nações que atingiu a Cr$ 9.020.628,50.
O referido lm.pôsto representa 35 %
da arrecadação do Piauí, 32,58 % da.
àe Sergipe, 26,78 % da do Rio Grande
<:lo Norte, 15,83 % d'OEspírito Sa.nto
e 17,34 % -do Maranhão para citaI' sõ
nl-ente as percentagens mais impor
tantes. Is~o demonstra à evidência
que a supil"essão de tal im}:iôsto iria
acarretar sérios distúrbios às receitas
tributárias de vá:tioo Estados da Fe-'
deraçáo. E' justo. pois, qUle tal ím-

pôsto seja incluído lia. competência.
dos Estados. E' o que visa. est<:;.
emenda..

Sala das sessões da .Assem·b1'l§ia Na-
cional Constituinte, em de junho
de . Leite Neto.

N.O 275

No art. 131.

Redija-se assim o n.o IV do arti..
go 131:

"IV. O impõsto de indústrias e pro.
fissões, que, de acôrdo com a base ft
xada. em lei estadual, será untiorme
dentro de cada Estado.

Justificação

Quando, . na . ConstitUição de 1934,
se estipulou qUe o impôsto de indús_
trias e profissões seria lançado pelos
Estados, cabendo a êstes e aos mu..
nicipios em \J)a.Ites iguais, não se
teve em mira apenas a discriminação
das rendas provenientes dêsse iril,
pôsto, mas, também evitar o es~

belecimento duma "corrida fisca.lu
entre os municípios. a fim de atrai..
·rem. atra.vés dum sistema. fiscal ade
quao.o, a fixeção de organi7~çóes c~

merciais e indústrias em seu teI'l"l..
tório. A razão era leal, e .foi viva
mente -exposta. ;pelo emérito Dep~

tado Sampaio Corrêa, logrando con
vencer os constituintes 'de 1934, que.
para. evitar aquele mal; atribuiram
aos Esta<:ios a competência do lança-

- mento -do impôsto. Agora, quando se
pretende, muito justamente conferir
aos munidpios a totaliaJde daquele
impôsto, não se devem perder de vis
ta os inconveniento...s que surgiriam se
IJ{l1" acaso se deixasse a êles uma am...
pIa libe!idsrle na determinação da;
base do lançamento,. o que Viria ao
aLar dentro du.."U mesmo Estado, ba.
ses diversas. e quiçá' ;perniciosas, para.
um impõsto de tamanha relevância
na. vida do comércio e da idústria.
Por isso mesmo parece-nos que, a;
bem da preservação dos interêsses
dcs Estados, a êstes, e não aos muni...
cipios, deverá caber a faculdade de
estipular a basE:: em. que deverá ser
lançado e cobr.ado, pelos municipios,
o impêsto de indústrias e profissões.

Aliás não .custa compr.eender OS
incoo.vénientes qUe decorreriam do
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fato dum município, por exemplo, co
brar o impôsto na base de 5% en
quanto outro, talvez vizinho adotas
.se a. base de 15% . Assistiríamos, en
tão,. uma verdadeira migração de es
tabelecimentos industriaís e comer
ciais para o município de menor ba
se, e isso não somente em detrimento
dos demais mas também das próprias
popuiações aí :ra.di~ad.as. Manda, pois
a !prudência, e a. iD.Gssa capacidade
de previsão, que contornemos o mal,
evitando-o por meio de dispositivo
adequado, como Se nos afigur,a o que
acima propomos.

SaIa das Sessões, 10 de junho de
1046. - Luís Viana.

N.o 276

Título IV - Capítulo I - Art. 133,
parágrafo único:

Suprima-se a parte do inciso que
diz: "cobrar-se-á contribuição de
melhoria sempre que se verificar va
lorização de imóvel, em conseqüência
de obras públicas"; reduza-se para
metade da despesa pública realizada o
~te superior da cobrança do impõs
to e ponha-se com., parágrafo restri
tivo o seguinte dispositivo:

A contribuição de melhoria não gra
vará. os proprietários de imóvel quan
do benefício de interêsse geral é su~

perior ao de ordem local e os proprie
tários de imóveis são por êles con~

templados da mesma sorte que o pú.
blico. - Alde Sampaio. - João Cleo
phas.

Ju.stijicatf.va

Não é prudente um texto constitu~

cional mandar sempre fazer aquilo
sôbre o que ainda não se tem quase
nenhuma experiência. A norms. geral,
nesses casos, é, pelo contrário. preve
nir os possíveis abuSos, impondo as
condições em que se aplicará ou nã.o
se aplicará a disposição nova. O tex
to vem, porém, fora de seus verdadei
ros fundamentos e nasce evidentemen
te por preocupação de móvel anti:.in
.dividualista. Em verdade, a persegUi
ção ao direito de propriedade consti
tui a manifestação em 'voga no Brasil.
ainda entre aquêles que não preten
dem instituir a propriedade do Esta
do. como fato geral. E essa manifesta-

ção não vem sob a forma de justiça
social, em reparo aos efeitos da pro
priedade individualista sôbre os que
põe debaixo de seu domínio; não, .vem
sob a forma de mal-querer a quem é
proprietário, seja ou não um individuo
útil à coletividade, pela boa a.plica.
ção do capital social de que ãíspõe.

O texto em exame do Projeto de
Constituição tem essa origem de fun
do social e não de causa tributária.
Ninguém pode negar. como boa e justa.
a base econômica da valorização dos
imóveis por efeito de obras públicas,
como fonte de tributação e lá está o
item I do Art. 133, que merece ficar
de pé. O que não é admissível, PO:L
que fere a eqüidade como· fundamen
to principal da Justiça tributária. é
que sempre se cobre a contribuição de
melhoria dos proprietários de imóveis.
ainda quando outros hajam sido mais
beneficiados ào que êles. Dal a emen
da apresentada de restrição ao Poder
Público, para. que não tente cobriÍ'-se
das despesas efetuadas, indo buscar
os recursos onde lhe fica mals à mão
colhê-los.

O dispositivo do Projeto, na ampli
tude em que se quer aplicá-lo, rellre-

.sentaria não s6 uma flagrante injus
tiça contra os abandonados proprie
tários do Interior, que só cónhecem o
Poder Público para pagar impôsto.
como viria dar lugar a sucessivas es
poliações contra todos aquêles que não
dispõem de recursos suficientes para
cobrir gastos nas suas propriedades.
Quem, pelo que dispõe, não é capaz
de construir um atalho de estrada de
seu sitio ou de sua fazenda para ligã
los à via real, náo pode estar em con
dições de pagar ao fisco. ainda mes
mo a parte que lhe toque da constru-'
ção onerosa de uma estrada de pri
meira classe. E não se diga que o fis
co está cobrando a valorização que o
trecho de estraàa trouxe à sua pro
priedade. Não; a valorização que se
clá é social; e tanto assim é que não
depende do trecho da estrada, porém,
mais 'e muito mais do ponto onde' ela
nasce e do ponto onde vai ter. TÔda.
a região se valoriza, não s6 nos im6..
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veis, mas em todos os campos àe ati
Vidade.

E a injustiça. aí está. Um proprie
tário de terras pode passar a vida. a
pagar impostos, sem dêles receber
nenhum beneficio direto, nem mesmo
a instrução primária e gratw,.ta para
seus filhos, mas se por conveniências
outras a União corta, com uma. es
trada de rodagem as suas terras, gran
des ou pequenos, ou simplesmente a
faz passar pela porta de seu casebre,
êsse proprietârio, pela exigência ír-'
remissível do texto do Projeto de
Constituição é obrigado a pagar ao po·
der Público, a suposta va.lonzação de
sua pro:pTiedade, ainda que de nada
lhes sirvam as obras realizadas senão
em saber que a sua propriedade vale
mais. E daqui começa a iniqüidade.
O grande comercial de cidade cor
tada pela estrada, o industrial que
se vai servil' da. via pública, tôda a
popUlação não proprietária ql1e viu
sua ativid~debeneficiar-se diretamen
te com o melhoramento, ninguém
dentre êles tem de concorrer para o
seu custo. Só ao proprietário rural,
por ser proprietária de imóvel, cabe
o ônus de participar das despesas
para que não ganhe uma valoriZação
das suas terras que não proveio do seu
trabalho. Também o proprietário da
instalação elétrica da cidade cortada.
pela nova estrada teve a sua em.prê
sa valorizada; o' agente local de.
indústria automobilistica teve a sua.

.atividade diretamente valorizada; todo
o comércio, tôdas as explorações in
dustriais locais beneficiaram-se com
o serv~ço público e ninguém mais é
capaz de transferir seu ramo de ne
gócio pelo preço anterior ã' passagem
da estrada. Com a melhora geral, até
os salários sobelIi e é esta a grande
vantagem do progresso econômico, no
seu reflexo sObre tOda a sociedade.
Dessa so:r.-te todos da região se benefi
ciam por uma forma ou por outra, mas
o que se não quer admitir é que o
proprietãrio de imóvel conserve em
seu poder a parcela de valorização que
lhe coube. Não se lhe pede que con
corra com ajuda financeira aos gas
tos públicos, tendo por base tributá
ria a valorização; tira-se-lhe das

mãos a própria valorização como Uf
cita. Por isso mesmo se. exige que
sempre se lhe tire e é êste o absurdo
do 'texto do Projeto. Pouco blporta.
que os impostos venham a subir de
ano a ano, pelo fato mesmo da va
lorização, e que ao desfazer-se da pro
priedade o seu possuidor haja que
mais contribuir para os cofres públi
cos através do impôsto de transmis
são; o que se quer impedir é a possi
bilidade de qUe' permaneça em mão
do proprietário um ganho que não re
sultou diretamente do seu esfôrço.
como se a sorte, a especulação, as
vantagens indiretas fornecidas ou·n.ão
pelo' Poder' Público, não fôssem na
sociedade fatores constantes de ga
nho sem esforços próprios.

O Govêrno Federal fêz a estrada de
rodagem de alta categoria do Rio a
Petrópolis. As terras marginais 1'0
ram· obtendo lenta valorização que
nunca cessa, pois o desenvolvimento
econômico da região promoverá sem-

. pre essa valorização; mais estivesse
em vigor o texto do Projeto a os pro
prietários de então responderiam pelo
aumento de valor de suas terras, es
timado pelo custo da. obra que ha
veria de trazer o desenvolvimento eco
nômico. Os habitantes da Cidade de
Petrópolis, os proprietários de casas
da c?dade, os industriais, os empre
sários todos receberam beneficios di
retos e imediatos, mas não seriam
atingidos pelo ônus que se haveria de
reservar aos proprietários das terras
pelas condíções especiais em que se
achavam em face da obra pública exe~

cutada. Consumar-se-ia 3. iniqüidade
os mais beneficiados pela estrada fi
ca.!'am alheios aos gastos com a sua
construção, os proprietários margi
nais pudessem ou não pudessem ha
veriam de devolver o valor dos bene
ficios recebidos.

Outro- exemplo virá, por outro as
pecto, patentear as possibiliãad~s de
espoliação que haveriam de vir com
a cobrança obrigatória do tributo de
melhoria. A Constituinte está, pelo
que se observa, decidida a aumentar
a renda dos Municípios. Imagine-se,
como fato geral, que estas entidades
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públicas 'resolvam, como boa aplica··'
ção das vertas, fazer instalações sani":'
tárias de água e esgôto nas cidades do
Interior. Nas ruas por onde fôr pas
sando o encanamento, terão os proprie
tários das casas de pagar contribUi
ções, que só 'podem ser avaliados pelo
custo das obras, pois bem certo, para
um beneficio geraliZado de indole so
cial e náo econômica, é impossível es
tUDar-se o aumento provável do pre
ço de venda. Quem conhece a vida do

Interior brasileiro bem poderá pre
ver quantos proprietários de casa es
tão em condições já não se dirá de
pagar o que lhe caiba como quotà do
serviço público, . mas de utilizar-se
dêsse serviço completando-o, para seu
uso, com as instalações particulares
que êle requer. Em lugar do benefício
social, com o ~ue haveriam de lucrar
o indivíduo e a coletividade, ter-se-ia.
uma série de espoliações com injusti
ça. social, por exigência de pagamen
to acima da capacidade dos contri
buintes.

Tal é o fim das conceçées quando se
desviam do seu objeto principal. A
contribuição de mellioria é um'a justa
fonte de recursos, com dupla base
econôIrl..ica e social; a base tributária
é a' econômica, adotar, como faz o
texto, a base social é conduzir a fins
imprevisíveis, contra o próprio obje
to que se quis atingir.

A todos os absurdos pode, porém,
levar o texto interpretado no vigor do
que prescreve. Pelo processo de sem
pre cobrar contribuição de melhoria,
o Poder Público nada mais quererá
fazer às suas custas. Até as obras de
caráter militar, pelo reflexo que tra-'
gam ( e as grandes obras de interêsse
nacional, passarám a 5er custeadas, no
todo ou em parte, pelos propretários
visinhos.

Ninguém encobrirá aue a constru-
, ção de um. põrto, ou de -uma ponte in

ternacional valoriza.. na Federação o
território do Estado a que vai servir.
Pelo novo texto constitucional que
obriga a que se cobre sempre a me
lhoria, a população proprietárta de
terras no Estado deverá concorrer no
custeio das despesas para que não

venha a ganhar a valorização dos seus
bens obtida sem a sua participação.

A exigência da obrigatoriedade é.
assim provadamente absurda.

Dê-se ao legislador ordinãrio o d.f
reito de impor contribuição de melho
lia, mas ao invés de querer obrigá
lo a nada dispensar com o propósito
incerto de justiça; pelo contrário cer
ceie-se a sua ação contra possível
abuso que por sua vez gera injustiças.
E' o que pretende a emenda - Arde
Sampaio. - João Cleophas.

N.O 277

Titulo IV - Capítulo Ir - Art. 134:

Acrescente-se o dispositivo:

O produto de taxas criadas para.
atender servi.ço determinado não po
derá ter apli..::::.ção diferente. Os sal
dos da arreca1~ão anual serã.o no ano
seguinte inco!?Oraõos à respectiva :re
ceita, reduzindo- se ou extinguinó.o-3e
a tributação em. confo:rmidade com as
necessidades do serviço. .
necessidades do ser:viço. - Alde ;)a1n
paiO. - João Cleophas.

.]ustificativa,

.Adaptação do art. 186 da Consti
tuição . ·de 34, no que se' refera à.
aplicação das. taxas. A tributação por
taxa tem servit:o para a criação dis
farçada de impôsto, arrecadando-se
importância sUj.1erio! à reclamada 'Pe
lo servia pr:stado pelo Poder púb.li
co. A adaptação do dispositivo da
Constituição d~ 34 teve por fim aprc
veitar a sua n~rte realmente recm..i.len
dável, corrigilldo-o na imprc>priedatle
de admitir a ,-::riação de impôsto com
fim especial, CO~"10 prescrevia. - .A!de
Sampaio.

N.O 278
Art. 137
Suprima-se.
Sala das Sessões, 10 de junho de 194õ.

- João Cleophas.
A simples leitura do artigo justifi

ca a sua' supressão. - João Cleophas.
- Matnias Olympio.

N.O 279

Título IV - Capítulo TI - Artigo
137.

Separe-se a matéria referente a es-
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torno de verbas da concernente à
abertura -e concessão de créditos.

Inclua-se o crédito extraordinário
como dependente de autorização le
gislativa, com as restrições que o pa
rágrafo imico determi-Tla e forme-se
com a matéria referente a crédito in
ciso distinto. - Al!le Sampaio.

Justificativa

O estõrno de verba· é ato.que se
'Orende ao Peder Executivo e- -é a êste
que se proibe de praticá-lo. A con
cessão de crédito ilimitado constitue
restrição impôsta ao Poder úgislati
vo. As duas proibições' em uma só
enumeração permitem supor que, o
Poder Executivo concede crédito.

A abertura de crédito mediante au
torização legislativa é uma conceitua
ção geral por atribuição; e não é re
gular que se prescreva como uma
proibição ao poder a que se não quer
atribuir o direito de -exerce-la, o qual
nem ao menos é citado.

O parágrafo ilnicõ trás confusão.
Parece, mas não é claro, que a aber
tura de crédito· extraordinário pode
ser feita pelo Poder Executivo, sem
nenhuma interferência do Poder Le
gislativo. Isto que s~ria admissível
com a interrupção do funcionamento
do Congresso, já não mais s~ explica
com a instituição da Comissão Par
lamen~r.

Assim sendo. o crédito extraordinã- .
rio deve ficar a defender de expressa
autorização legislativa, como os de
mais créditos, com as restrições im
postas pele têxto ao parágrafo imico.

Alde Sampaio. - João Cleolas.

N•• o 280

Suprimam-se:

o n. o I do art. 137;

o § 1.° do art. 139;

o final do § 2.0 do art. 140;
o final c.o § 18 do art. 164;
a expressão "de nacionalidade bra·

sUeira" do § 19 do art. 164;
o que se segue à palavra "domin

go" n.o VI do § 24 do art. 164;
o art. 197;

os ns. VI. VII, VIII e IX do artigo
L ° das Disposições Transitórias.

Sala das Sessões, 6 de junho de
1946. - Nestor Duarte.

N.O 281

Ao a-rt. 139 e seus parágrafos.
Redija-se ,assim:
Art. 139 - Na execução do plano

de def-esa da região nordeste contra
os efeitos da sêca, a União aplicará,
anualmente, com as obras e com O~

serviços de assistência econômico e
social, entre os quais _deverá ser in:::
cZuído o a.proveitamento da energia
hidráulica da cachoeira de Paulo Afon
so, .quantia nunca inferior a quatro
por cento da sua renda tributária.

§ 1.0 - Um têrço dessa quantia será.
depositada em caixa especial dBstina
da ao socorro, das populações atingi
das pela calamidade e aos serviços de
irrigação ou colonização dos terrenos
marginais do rio São Francisco, po
'dendo essa reserva, ou parte dela. s~!"

aplicada, a juros módicos, em emp.ré;;
timos a agricultores e industrla~s, es
tabelecidos na área da sêca, conforme
determ:nar a lei.

§ 2.° - Os Estados compreBndidos
'na área da sêca aplicarão quatro pOr"

cento da sua renda tributária na
construção de açudes, pelo regIme da.
cooperação, e noutros serviços n~ces

sirias i assistência' das suas popula
ções, ou nas obras para o a.proveiia
me-nto da energia hidráulica da ca
choeira de Paulo Afonso, quando
beneficiados por ê~se empreendimento.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Etelvino Lins. -. Medeiros
Neto. - Tezxeira Vasconcelos. - Fer
reira Lima. - Oscar Carneiro. --::. João
Mendes. - Pedm Ludovico. - AZoísio
de Castro. - Antônio Correia. - Ma
tias Olimpio~ - VeTgniaud Wanderley..
- Osvalc'lo Lima. - Diógenes Maga
lhées. - Barbosa Lima. - Janduí
Carr;eiro. -Gercíno de Pontes:--- ---

Justificação

Eleva-se a cota de 3 para. 4%. Quan
to ao ma.is, mantem-se a redação 'lo
Projeto, acrescida das palavr-;;w; que
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se acham entIl2linhadas e que são as
seguintes: a) ao artigo "entre os
quais deverá ser incluído o aprovei
tamento da e::1ergia hidráulica da ca
choeira de Paulo Afonso"; b) /tI)

§ 1.0 "e as serviços de irrigação
ou colonização dos terrenos marg:'
nais do rio São Francisco"; c) ao
§ 2.0 "ou nas obras para o apro
veitamento da energia hidráulica da
cachoeira de Paulo Afonso, quando
beneficiados por êsse empreendimen
to", expressão, essa última, desde já
o digamos, que &e justifica plenamen
te, por isso mesmo que alguns Esta
dos ating:dos pelo fenômeno da sêca.
não terão os s·eus territórios benefi
ciados pela rêde- elétrica que dali par
tirá.

Nada é preciso dizer sôbre a .emen
da, que fala por si. Mostrar a neces
sidade do aproveitamento imediato da
energia hidráulica de Paulo Afonso,
que trará a industrialização de uma
vasta zona do. território nacional, e
daquilo que constitui um seu corolário
- a irrigação € colonização dos terre
nos marginais do São Francisco - é,
na realidade, fazer a prova' do que
por natureza está provado.

N>em se poderá argü:I' trata.r~se Je
uma obra de caráter transitório, não
sendo, assim, de boa técn:ca constitu
cional, incluí-la na Carta Magna. O
serviço que o texto prevê tem caráter
permanente. Transitório não é o
principal, não- é o dispositivo em si.
E' um detalhe dêsse dispositivo. E
as obras do São Francisço constituem
um prolongamento, s-enão o próprio
coroamento do plano de def~sa contra.
os efe:tos da sêca. Caso preval-eça. no
eI?-tanto, o rigorismo dos que se batem
por uma impecável técnica constitu
cional, o que, de resto, ja. está com
prometido no Projeto, nenhum ill~on

veniente hav,eria em que se désse ou
tra redação - "entre os quais aever.à
ser incluído o aproveitamento da
energia hidráulica das cachoeiras do
rio São Franc:sco", ou. de uma m:i
neira mais ampla - "o aproveitamen
to das grandes quedas dágua".

Acolhida a emenda pela Assembléia
Constituinte, estarã assegurada a so-

lução do secular problema, a única.
solução capaz de estabel:ecer o equi
líbrio econômico entre (, norte e o
sul do país com evidentes vantagens
para a própria 'unidade nacional". 
Etelvino Lins.

N.O 282

Ao al'1t. 142. § 1.0:

Redija.-se ass1.m:

. "Os membros dio TríbUlnJaJ. de Don
tlas,! s.erão nomea'lilos pelo P!rlesi-den:te
da. Repúb]i<1a.,· com a~o da
maroría do Sem:aidfo Federal, d-eDfilre
wasi.!l'eiroo nattos a;1!iSltadlos el!ei.·t,ores
do1.IJbores oubac:h.a.:reis em direi·to, de
!I"eputa~o ilibada, :nião pO'd€lDldlQ ter
mencxs de tr:i:nta e clrre'o e, salvo 0'9
funcionários públicos, ma.is de sessenta
a'IlOS de idade".

Justi.Jkaçiio

Como está redigid-o o a..1'Itigo, sOmem.te
pode,rão ter ilngT'esso no Trlbu:ul de
Oon~s OI! magisbra;c:i!oo, 00 membros do
tMini.st.érilo Públlc-o .e os aJd/vIogBldoo.

Um doutor ou bacharel em direito
que não pertenç>e a nemUlIlJla dessas
cl'3.SSiôS jámais' ingreSSSlria nesse Tri
bunal, como, por exemplo: um profes
sor de direito, que só se ocupe da. sua.
catedra, um funcionário público, que
não seja advogado, etc...

Ora. isso não -é justo.
Daí a presente emenda.
Rip, Assembléia Constituinte, 10 de

junho de 1946. - Dantas Junior.

N.O 283

Ao art. 144, acrescente-se depois da.
expressão: "nos Estados", a expres
são" e nos Municipios" e depois da.
expressão "assembléia legislativa" a.
expressão:" e pelas Câmaras Munici
pais" suprimindo-se o art. 146, e seus
§ §, por desnecessários.

JWái1icação

O princi::__ ~ da autonomia municipal,
que encontrou nesta Constituinte com
preensão mais realística, não pode e
não deve servir de argumento impe
mente para que se estendam também
às finanças municipais" as nGrmas~mo-
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"-

ralizadoras de tôda adnúnistração pú
blica. Se ao Tt"ibunal de Contas Es
tadual fôsse vedada essa fiscalização.
por igual motivo ao .Juiz e ao Tribunal
estadual estaria proibido conhecer e
julgar OS crimes funcionais ou de r-es
ponsabilidade das autoridades muni
cipais.

Convém salientado que a Constitui
ção Federal pode criar limitação à au
tonomia municipal - se é que está
criando nesta emenda - de modo que
a atribuição que .aqui se conf-ere ao
Tribunal de Contas Estadual decorre
-Id:a Constituição !,'ederal e não da
Constituição dos Estados, o que deve
rá silenciar o reclamo injustific~o dos
possfveis defensores da autonomia mu
nicipal.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1!)46
- 'Nestor Duarte.

N.O 284

Ao art. 147 do Projeto.
Redija-se assim o Item II do art.

147:

"0S filhos de brnsllelros, ou brasi
leira, nascidos em país estrangeiro, es
tando 05 seus pais a serviço do Era
sU, e, fora dê~te caso. se. at~ um ano
após atingidn. a maioridade. optarem
pe~a nacionalidade brasileira".

J1.U1f;fficação

A emenda que ora submetemos à
apreciação do plenário visa. dois obje
tivos: 1.0) suprimir n. expressão maio
ridade política; 2.°) estabelecer um
prazo no qual deverá. ser efetuada a
opção.

Quanto no primeiro acreditamos
não se enquadrar em bons normas
tomar como base para. a opção .3.
maioridade pol1t1ca, pois s6 represen
taria orientnçÍlo contrá.rin. às Consti
tuições de 1891 (' 1037, ambas portado
ras apenas dn ('xpre~.sl'io maioridcu!e.
simplesmente, mlt:i t.u.m(:m contraria
riam o critério do Decreto-lei n.O 389,
de 1938, que preteriu 11 expressão "ca-
pacidade civU". E, no caso, bem sê
justifica que se nll.o I>crcn. de vistá a
capacidade civl1, 1>01.s sàmente nesn
ocasião terâ o indivíduo capacid~-:e

,

plena para externar livremente a sua.
vontade, que, bem pode acontecer, so
fra embaraços, impedim-ento legal in
clusive, para se manifestar de modo
contrário ao desejado pela pessoa sob
cuja dependência legal se encontre.
Por isso, mesmo, pare<:e-nos muito
mais justo que se considere o mo
mento limite para, aquela manifesta
ção da vontade um prazo a contar da
maioridade e não da maioridade po
lítica. Verdade é que se poderia obje
tar com a circunstância de ter o ci
dadão brasileiro direitos políticos a.
partir dos 18 anos, o que poderia re
dundar na eventualidade de serem
atribuidos direitos políticos a quem
ainda não tivesse a nacionalidade bra._
sileira. Entretanto, justamente para
evitar tal hipótese. adotamos a. fór
mula "se até um ano após atingida a
maioridade, optarem pela nacionalida
de brasileira". Nessas condições, como
é obvio, não somente se permitiria que
a opção fôsse efetuad-a antes da.
maioridade civil, mas também se abri
ria oportunamente a quem, por I qual-

.quer circunstância, inclusive de ordem
moral, se viss'e impedido de fazer a
opção antes de atingida a maiOridade
civil. Ou melhor: com inteira justiça,
e sem qualquer inconveniente, .am
pliar-se-ia para momento em que 'é in
discutível a capacidade da pessoa.. para.
optar pena. nacionalidad.e que prefira.

Quanto ao segundo objetivo, visa
mos, afigura-se-nos, que já. se não con
ceberia que incidisse a Constituição de
1946, no mesmo êrro da de 91, ao de
terminar que seriam brasileiros os 1'1
lhos de brasileiros nascido no estran
geiro "se estabelecerem domicilio na.
República" (art. 69, 2.°) Quando? Até
que momellto?_ Essa a pergunta que,
como é sabido, ocorreu a quase todos
os comentadores . E com razão. pois,
embora não pudesse ser êsse o espírito
do legislador de 91, ter-se-ia de admi
tir que o indivíduo nascido nas condi
ções previstas pelo n.o 2, do art. 69.
adquiria a nacionalidade brasileira,
fôsse a ocasião em que viesse a esta
belecer domicilio no Brasi~. - Aliás.
também a Constituição de 1937 não
fixara prazo para opção, o que obri
gou o legislador ordinário, no Decreto-
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lei n.O 3S9, acima cita.do, a marcar o de
Um ano. PreferimOs, no entanto, que
tal prazo, em vez de ficar sujeito ao
legislador ordinário, ou às interpreta
ções "dos. tribunais, seja de logo íL"mÕ.o,
para maior clareza. e segurança d.o
texto constitucional.

Sala. das Sessões, 10 de junho de
1946. - Luiz Viana.

NP 285

Ao tit. V, Capo Ir Seco I, Art. 147:
Acrescente-se ao n.o m, de maneira

a que passe a ter esta redação: ,
"li. Os estrangeiros naturalizados

pela fonna que a lei estabelecer, exi
gidas dos portugueses apenas a resi
dência contínua de um ano no P~ís,

idoneidade moral e sanidade fisica."

Justificação

J á expusemos da tribuna do Plená.
rio - e > constam do Diário da. As
sembléia, de sábado, 8 de junho
os argumentos com que 2, temos por
justificada.

Sala das Sessões, 10 de junho de 1946.
- Aureliano Leite. - ToZedo Pisa. 
PUnio Barreto. - Munhoz da Rocha.
- Paulo Nogueira. - Hamilton No
gueira., - Agostinho Monteiro.
José Augusto. - Vespasiano Martins.
- Aàelmar Rocha. - Egberto Rodri
gues. ....- Altino Arantes. -...: Romeu
Lou.rençáo. - Campos Vergal.
JalZes Macnado. - GaõrieZ PassoS. 
"Aluisio Alves. - Arthur Bemardes. 
Brígido Tinoco. - Lino U achado. 
iJfatias Olímpio. - Euclides Figuei
reão. - Sousa Leào. - Felipe Balbi.
- Coelho Rodrigues. - Flores da
Cunha. - Mário :Brant. - Fernando
Nóbrega. - Sampa.io Viàal.

N.O 286

Onde convier, depois do art. 147:
'.

Serão equi,para.<ios, para. todos os
efeitos legais, aos brasileiros natura
lizati.os, enquanto permanecerem no
território Nacional, os portuguêses
natos Que~ residindo no Brasil há.
mais de cLl1JCO anos, nele passuam
bens imóveis ou filhos brasileiros.

JustiJiCaçãp -

Se histórica... sentimentalmente,
~ .

existe uma. émenda que se msp1re
nos mais puros motivos de afeição e
homenagem às nossas tradições e ao
espirito de UdelidaJde à origem. dos
nossos ma"íores - por certo, há de
sei" esta. Não há como, sem violar os
imgerativós das imperiosas razões
históricas que fazem de brasileiros
e portugueses um mesmo povo, pelas
afinidades espirituais e- pela forma
igualdade com os outros estrangei
ç§..o cultural - querer pôr em. pé de
ros, os nossos innãos portugueses.

Na :realidaJde, aqui e-"r1egan'do, "'-'t
balham, radicam-se ao solo-, iàentifi
cam-se com ° meio, adquirem bens.
constituem faimíla e tornam-se en
fim brasileiros.

Porque a rigor, portuguêses Dão são
estrangeiros no Brasíl. :&te ponto de
vista, aliás. tem sido, repetidas vezes
defendidó pelas mais altas expressões
do pensamentq nacional, e nL.~guêm

'desconhece a magnífica atuação ~o

a.tual Ministro das Re1ações Exterio
res, o brilhante Sr. João Neves da
Fontoma . no sentido de a/Provar > o
Estatuto Especial por cuja fôrça> bra
sileiroS em Portugal e :portuguêses no
Brasil tivessem {) tratamento paxti
cular devi'do a oxigem . comum, à
identidade de tradições, língua, 'cul
tura e religião, que tanto os aproxI.
m.am e irmanam.

Nada. m.enos desig~al, pois, do que
exigir a um pôrtugues a renúncia à
sua nacionalidSide de origem para que
S€ lhes reconheçam no Brasil, depoi~

de identificado com o nosso ambien
te, os direitos de brasileiros natutali
zacos.

Portugal e Brasil não têm interêsses
cho:~antes ou contr9iditónos. Antes·
tudo os leva à aproximação cada vez
mais estreita mesnio nQ plano dos
entendimentos interoadonais. Não
precisa, 'Um J)ortuguês deixar de ser
o que é, do ponto de vista nacional
para .se 1JQder integrar na comunhão
brasileira. A sua situação €speeial,
deve ser dado um tratamento espe
cial. A Assembléi73.' Nacional Cons
tituinte, certamoente aJProvará.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Negreiros FaZcão. - Regis
Pczc'fi.-eco. - Aloysio de Castro.
Dantas .Jún7.'or. Joã.o Mendes. -
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pais não tem razão alguma de apê
go ao que é nosso e não pode, digo,
e não se pode confiar, também, que
proceda como brasileiro em qualquer
situação. E' preferível existir menos
um brasileiro em nosso recenseamen
to, que mais um mau brasileiro. Im
ponha-se ao que, em tais condições
pretende gozar dos direitos assegu
rados- aos nossos concidadãos o de
ver, ao menos, de conviver conosco.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Berto Condé. - Pedroso· Ju
nior. - Segadas Viana. - Benjamim
Farah. Melo Braga. - Vargas
Neto.

Justificação

A mera opção pela nossa naciona-"
lidade, para se considerarem cidadãos
brasileiros, imposta aos filhos de bra
sileiros ou brasileiras residentes em
pais estrángelro, não estando a ser
'Viço do Brasil, constituiria uma ex
ceção odiosa em seu favor e detri
mento aos cidadãos natos. 'Seria a
manutenção de situações, já verifi
cadas, de indivíduos que não têm a
menor ligação, senão esporád:ca, de
sangue com ° nosso país, gozando de
todos" os direitos daqueles que. ane
xaram ao sangue o seu apêgo às nos
sas coisas. E' do conhecimento de to
dos que não uma s6 vez tem sido o
nosso país chamado a intervir e pro
teg~r pretensos brasileiros. que nem
o nosso idioma usam, porque, filhos
de brasileiros, mas tendo nascido e
sempre vivido em pa.ís estrangeiro,
só fizeram opção pela nossa nacio
nalidade por puro cálculo . Os que
aqui nascem têm- o exercício dos seus
direitos de cidadania sujeitos. além.
da. natural contribuição para o nos
so progresso decorrente da sua ativi
dade normal, a prestação de serviço
militar e outros encargos, próprios da
convivência social, politicamente or
ganizada. Um indivíduo 'filho" de bra
sileiro ou brasileira que nunca se
preocupou em. conhecer o país de seus

N.O 288

Ao art. 147, acrescente-se:
"IV - Os' portugueses que se

acharem no Brasil na data da
promulgação da Constituição, se
dentro de seis meses de sua vi
gência, não declararem o ânfmo
de conservar a nacionalidade de
origem" .

A' necessidade que têm os países
novos .de assimilar os elementos que
vivem 'no seu territ6rio, levou-os a
se inclinar pelo sistema do jus soli.
na determinação da nacionalidade..

A . Constituição de llJ24, art. 6.0.·'
n.o 4, adotou o princípio, que se ins
creveu no art. 69 n.o 4. da Consti-, -tuição de 1891.

O acolhimento do' preceito na atual
Constituição justifica-se plenamente,
restringindo-se, porém. aos portugue
ses pela sua identific~"ção com os
sentimentos dos nacionais, pela sub
missão exemplar às nossas leis, pela.
sua tendência incontrastável de se
confundirem na comU!lJ."1áo brasileira.

O Império já estabelecera essa na
tU!"alização coletiva, demonstrando os
fatos a sabedoria dos constituintes.

Essa naturalização tácita concedi
da aos portugueses é uma homena
gem ~ lealdade e. dedicação, com que
êles €. os seus antepassados servi
ram à causa do Brasil. Foi um prin
cipe português que nos auxiliou na
independência, como o foram aqrie
les bravos do forte do Rio Formosa.
de (mem disseram os batavos inva
sores. que nunca soldados cumpriram
melhor o seu dever.
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A medida segue a tradição de nos
so Direito Público e nas discussões
ào plenário 'já se verificou que me
rece c aplauso dos brilhantes espí
ritos de Aureliano Leite, de Plín10
Barreto e outros esclarecidos repre
sentantes.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946 ........:... Oswaldo Lima. - Dario Car
doso. - Fer1'.,andes Teles. - Ferrei
ra Lima. - Oscar Carneiro. - Bar
õosa Lima. - Souza. Leão. - Ne
greiros Falcão. - Vieira de Melo. 
Altamirando Requião. - Regis Pa
checo.

Acrescente-se ao primeiro período
do parágrafo 16, do art. 164:

"menos quanto aos portugueses
natos."

Os filhos de Portugal desde tem
pos remotos que atuam no país. in
tegrando-se na comunidade brasilei
ra de modo completo. Os seus há
bitos, línguá e religião, são os nos
sos hábitos, a nossa língua e a reli
gião de nossos maiores.

Negar êsse direito aos portugue
ses é repudiar as nossas origens. a
nossa história e o concurso que a
raça 'lusitana tem dado exemplar
mente ao surto do nosso progresso E:
à construção do nosso arcabouço
econômico. O português é o imigran
te ideal para o Brasil. Forte, cor
dial, trabalhador, ordeiro, incapaz de
fomentar a criação de quistos raciais,
dissolvendo-se e confundindo-se nas
nossas massas populacionais, o filho
da Lusitânia merece um tratamento
excepcional, em relacão aos demais
imigrantes. - .

Quando redijo estas linhas, tenho
o espírito voltado para o presente e
para os exemplos do passado, quasi
lendário da Pãtria, em que não é
possível olviC:ar, além de outros.
aquela figura imperecível de Barro
so, no convés espetacular da "Ama
zonas".

Sala das Sessões, 10 dé junho de
1946. - Oswaldo Lima.

N.o 289

EMENDA SUPRESSIVA

Parngrafo único do artigo 150:
"Também não podem alistar-se elei

tores os militares em serviço ativo.

salvo os aficia1s, os a$pira.nte a oficial
e os alunos das escolas militares de
ensino superior". ___

SuJPI1ma.-se o parágrafo único.

Justijicat;ão

A restrição do direito doe voto ;:tos
sargentos e praças das Fôrças Arma
das não tem mais razãro de ser na épo
ca em que vivemos. Hoje em dia, com
o serviço militar obrigatório, todos os
cidãJdãos, sem distinção de da.sses so
ciais ou de cultura. se integra..m no
serviço ativo das Fôrça~ Armadas, sen
do injusta a suspensão de s.eu maior
direito político, - o voto, justamente
porque fo~ chamados a cumprir o
sa.grado dever de se preparar pa.ra. a
defesa da Pátria.

Da mesma maneira não é possível
admitir-se, e com especial razão, 80

suspensão do exercício dêsse direito
aos sargentos, que são cidadãos dota
dos de uma cultura a.c:im.a da media
na, tendo cursado escola especialisadas.

Se as condições pessoais de solda
dos e sargentos, - que não são mais
os recrutados mercenários de tempos
idos, - justificam a concessão do di
reito de voto, nãoo há cemo' alegal', a.
razão da "disciplina militar" para
manter essa odiJosa restrição.

.A própria constituição não nega o
direito de voto aos membros das or
~dens religiosas, mesmo quando sujeI..
tos ao severo "voto de obediência" aos
seus su.periores. A disciplina, existen
te em tôdas as atividades sejam civis
cu militares, não se choca com o dever
indestrutível que tem cada cidadão de
pl'ocmar colaborar para o bem de sua
Pátria escolhendo b!)l1S governantes.

A concessão do dil'eito de voto aos
soldados e aoo sargentos representa.
na v.eJ:ldad.e, uma maior segurança para
a. própria existência da disciplina nas
Fôrças Armadas, integra.!J,dc todos os
seus componentes num sentido maior
de responsabilidade na defesa. e na.
segurança ãas instituições democrá
ticas.

Mas não é s6; a consciência. dessas
responsabilidades, inegàvelmente exis
tente entre' todos os componentes das
gloriosas Fôrças Armadas. seja solda-
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d.o ou general, será. uma garantia de
que seus votos serão dados com inde
pendência, isentos de qualquer in.:.~u

ência menos confessável ou do subor
no, que tanto malsinam os pleitos em .
nosso país.

Cumpre· nã.o ~squecer, n.esta hora.
s liçáo de Glad:srone, qua.ndo nos mos
tra, sob diversos aspectos, a injusti
ca. da exclusão do direito de voto a cer.
tas classes oU.grupos de cidadãos e de
Jende a extensão dêsse direito a. todos
individuos porque "cada grupo poda
trazer ao fundo comum um contingente
que, sem sua intervenção. seria falho':.
:E: diz ainda., em justa afirmação: - "E'
desejável que todos os que viv:am em
um luga.!" e ai tenham interesses,
amem êsse pais. Um dos meios de de..
sen,volver êsse interêsse e êsse amor
é lhes confiar uma partictpação nos
negócios que sáo comuns a todQS o.s
cidadãos". (Gla.dstone, "Le droU élee
toral dans les comtês", 00. Germer
SaHliére, 1880).

Recusar aos soLdados e saTgentos ()
direito de vot~ é levantar contra êles.
que se bateram J:)ela r~stau.ração da de
mocra.cia nos campos europeus, a dú
vida de sua sinceridMie, de sua nobre...
za de espírito, de suas próprias con
vicções democráticas, nã;o e>bstan,ta, te..
irem sido comprova.das à exubel"ância.
com sua bravura e com a Vida de seus
comJPâxüieiros.

Estende!' o direito de voto aos mi
lltares de todos os postos é um dever
indeclinável de reconhecilnento dessa.
inteireza moral.. dêsse patriotism'!} e
dêsse espúi.to de ordem e amor à ins
tituições, ainda há PO'llC'- proclamado
pela própria Assembléia Constituinte.

S. S., 10 de" junho de 194ô. - Se
getda8 Viana. - Antônio Silva. - Be..
nício Fontenele. - MeZo Braga. 
Baeta Ne1Jes. - Benjamim Farah. 
Berto Co7U!é. - Pedroso JÚniGT. 
Juracy Silveira. - Barreto Pinto. 
Romeu fiori.

N.O 290

Suprima-se o pa'1"~o-rafo único do 11.°
m, do art. 150.

.lustijicação

Os soldados e os s2.l'gentos devera
votar.

Sala das S\::ssóes, 6 de junho ce
1946. Nestor Duarte.

N.O 29í

Ao al"t. 157, n. o 1, letra c, onde. se"
diz: "seis :;n€5eS", diga-se: "três
meses" .

Ao D. o V. do mesmo artigo, onde
se ãiz: "dois meses", diga-se: Il três
meses" e -suprima-se na disposição a
frase: lie se~re-tários de estado".

Justificação

Os prazos de inelegibilidade d~ ';em
ser diferentes conforme a autorlds.de
e a qua}ir:1alle àe seu poder, qi1~ a
proibiçâo atinge:

Prazcs há, .:,~e por motivo dilatados
só têm o efcl;;O de provocar, extem
PQrâneamen~~, o problema da ;suces
são - que é sempre agudo em ,polí·
tica.

Sala: das Se~5ões, 6 de junho de
194ô. - Nes~or Duarte.

N.0292

Ao Tit. V, Ca'p. I, Sec. rv. ar
tigo 158:

Acrescente-se, de maneira a. que
passe a ter a seguinte redação:

"Art. - 158 - São ainda inelegíveis,
nas mesmas condições do artigo an
terior. os parentes e os 81fins, até
o 3.° grau. e o cônjuge:"

Justificação

Já expusemos da tribuna do Plená
rio - e constam do "Diário da As
sembléia", de sábado, 8 de junho - 05
argmnentos CQIIl que a temos por jus
tificada.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Aureliano Leite. - Toledo
PizCt. - PZinio Barreto. - Romeu.
Lourenção. - AZtamirando Requião.
- Munhoz da Rocha. Roberto
Glasser. - Monteiro eLe Castro.
A.ntenor Bogéa. - Fernando Nobre
ga. - MagaZhães Pinto. - Gomy Ju
nior. - PauZo Nogueira. - HamiZ
ton Nogueira.. - Agostinho Monteiro.
- Lino Machado. - Vespasiano Mar
tins. - Aàelmar Rocha. - Arthur
BernaréLeS. - Brigido Tinoco. - Flo
res dá Cunha. -'- Coelho Rod..rigues.
- Euclides Figueiredo. - Sousa Leão.
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- Felipe BaT:bi. - Aluisio AZves. 
GabrieZ Pa,ssos. - RauZ PiZU;,.
Jalles l~achado. - AZt'i1W _4.ra.ntes. -

Egberro Rodrigues. - DoZor de An
drade. - Gilberto Freyre.

N.O 293

. a) - No § 21.0 suprima-se, depois
d~ mediante, a palavra,. "prévia", fi-
cando assilll redigido: '

"'É garantido o direito a proprieda
de, salvo a desapropriação por neces
sidade ou utilidade pública, mediante
justa indenização em dinheiro. Em

. caso de perigo iminente, como guerra
ou cOID-oção intestina, as autoridades
competentes poderão usar da proprie
dade particular, até onde o bem pú
blico o exij8J, resSalvado o direito a
indenização ulterior".

Justificação

O direito da propriedade, desde que
perdure a sua qualificação de direito
natID'al e está, presentemente, sujeita
ao' principio de sua legitimidade s0
cial, não pode ma,nter-se intangível
ante os interêsses coletivos. O salutar
movimento que se processa no mun
do em favor da nacionalização de
certos bens e fontes de produção,
aconselha aparelhar-se o Poder Públi
co 81 empreender certas reformas,
oportunamente, independente da
consideração do Estatus jID'ídico a que
se encontram sujeitos os elementos in
dispensáveis a tais reformas. Não se
quer defender a expropriação, mas
evitar que o bem público possa sen
tir entraves à SU8J realização por vir
tude de extensão de determinados di
reitos privados. Não se compreende,
na época moderna, o privilégio indivi
dual prevalecendo sôbre o interêsse
coletivo. Em tal colisão deve preva
lecer o direito do maior número e é
por isso que, conservando o salutar
principio de ser indenizado quem se
veja forçado a abrir mão de um di
reito particular em favor da utilidade
geral, se deve regulá-lo com prevalên
eia do geral sôbre o particular. A
manutenção do princípio de "prévia"
indeniZação, em muitos casos se p0

deria, transforma!' em entraves insu-

perável à formação de um profress9
econômico-social. :Ê preciso que a hi
pótese não mais se verifique e que,
portanto, a indenização se faça, opor
tunamente, antes ou depois, não im
porta, de colimado o fim coletivo. O
que se não pode mais conservar é um.
óbice insuperável, qua·l se encontraria
no dispositivo, à evolução, econômica
e social, ora em franc.o progresso.

Sala das Se&Sões, 10 de junho de
1946. - Berta Condé. - Pedroso Ju
nior. - SegaiU:J,s Viana. - Beniam~im

Farah. - Melo Braga. - Vargas' Ne
to.

1'i.O 294

Emenda ao § 42 dó art. 159.
Ec lugar de "qualquer do povo" di

ga-se "qualquer brasileiro".

Justificação

A expressão "qualquer brasileiro"
parece-nos muito mais condizente com
o espírito do prõprio projeto de Cons~

tituição, poisusa:rID.asem substittúção
a locução "qualquer do povo" daria.
margem a pensar-se numa distinção
entre o povo e outras classes sociais, o
que não é exato. Daí preferirmos . di
zer "qualquer brasileiro", qUe é ma:is

'lógica, mais precisa, e melhor traG.uz
o próprio pensamento do legislador
constitucional.

sala das Sessões, em 10 de junho
de 1946. - Luiz Viana.

N.O 295

Ao § 6.° do art. 164, onde se diz "naJ
cionalização progressiva" diga-se:
"naturalização progressiva".

Justificação

Nacionalização é o têrmo de signifi
cado restrito na linguagem do. direito
público. Nacionalizar significa passar
ou transferir ao estado algunla coisa.
O que os dois §§ ora emendados pre
tendem é, sem a menor dúvida, a
transformação da sociedade, ou em-'
prês8.6 estrangeiras em sociedades ou
emprêsa brasileirà, a não ser que ~
leI constitucional quiZeSse consagrar
algum absurdo.
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Demais seria imperdoável que a
eonstituição empr~gasse pa1.3lvras com
dupla. sigp.ificaçâo.

O têrmo naturalização· é o que tra
duz o sentido real da lei.

Naturalizam-se as pessoas sinccru1a
res e assim: também pode ocorrer com
as pessoas coletivas ou jurídicas.

Sala das Sessões, 6 de junho de
1946. - Nestor D'l.UZrfe.

·N.O 296

Ao Tit. V, Capo m, art. 164, § 16
S"J.bstlua-se pelo seguinte:
"Art. 164, § 16. É admitida a imi

gração, devendo a lei estabelecer as
restriÇÕes exigidas pelo bem público".

Justificação

Já expusemos da tribtL.'"1a do Plená- .
:rio - e constam de Diário da Assem
bléia: de sábado, 8 de Junho - os
argumentos com que a temos por jus
tificada.

Sala das Sessões. 10 de junho de
1946. .- Aurelian:l Leite. - Toledo
Pisa. - PUnia Barre:to. - Felipe -BaZ
N. - Romeu Lourenço. - Munhoz
da Rocha. - Hamilton Nogueira. 
Agostinho Monteiro. - Aluísio Alves.
- Vespasiano Martins. - ildelmar
Rocha. - Dolor de Andrade. -:- Eg
berto Rodrigues. - Altino Arantes. 
Campos Vergal. - Jalles Machado. 
Raul pilla.. - Gabriel Passos. - Ar
thur Bernardes. - Euclides Figuei
redo. - Monteiro de Castro. - Coelho
Rodrigues. - Souza Leão. - FeT1ULn
do Nóbrega. - Brígido Tinoco. 
Sampaio Vidal. - Lino Machado. oi

lY1atias Olímpio. - lãagalhães· Pinto.

N.O 297

Redija-se assim o § 7. o do artigo
154:

§ 7. o. A lei federal estabelecerá a
fiscaliZação dos serviços públicos fe
derais, estaduais e municipais conce
didos, submetendo-os ao regime da.
regulamentação efetiva, \ por meio de
.9omissões constituídas nos têrmos e
com as atribuições que lhes forem fi
xadas, observados os seguintes prin
cípios fundamentais:

a) a adrnjDj~ção das empresas
concessionári..as serã constituída., em.
sua maioria, por· brasileiros e somen
te a brasileiros caberão os poderes de
gerência;

b) a fiscalIzação será exercida- sôbre
as atividades administrativas, contá
bil, técnico, econômica e financeira
das empresas concessio~-ias,bem co
mo das pessoas jurídicas nelas inte
ressadas ou delas dependentes;

c) as tarifas serão revistas perlódi
camente de modo que permitam justa.
remuneração do capital invertido e
atendam, no interêsse coletivo, às ne
cessidades de melhoramento e expan
são dos serviços;
. d) a infração, Dor parte dos dire

tores das empresas concessionârias, ao
dever de fidelidade na·s informações
será qualificada criminalmente; .

e) as concessões feitas no regime
de tarifas contratualmente estipula
das estarão sujeitas às mesmas dispo
sições.

Sala. das Sessões, 10 de junho de
1946. - ArthuT Negreiros Falcão.

Justificação

I - O parágrafo sétimo do artigo
164 do projeto, a.o qual se refe~e a
emenda substituti-va supra, diz res
peito a um d'Os-.&Ssuntos mais graves
e comnlexos dentre quantos são refe
ridos 00 teste constitucional. Trata.
ela· dos serviços .de utilida.de pública~

por concessão, e de sua regulamenta.
cão. O assunto "é, em direito admi
ilistrativo, dos mais prodigamente de-o
batidos. A doutrina e a jurisprudên
cia nacionais e estrangeiras, e prin
cipalmente norte-americanas, têm ex
gotado, na su.a apreciação, tôda. sas
reservas do espírito humano de in
vestigação e inter.pretação. Algum dDS
seus aspectos, relevantes embora, já
entraram na terreno das verdades
pacificamente a:dmitidas, enquanto
outros constituem objeto de inexgl>
táveis e substanciosas divergências.
II - N'"ao é nosso propósito trazer

para os limites restritos desta justi
!ica.ção, mesmo em síntese, o amplo
debate que tem constitufdo o encan
tamento de tantos juristas e técm.cos.
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d€5enten<iidk:>s. Limitamo-nos a acen
tuaT que realizando dupla atividade
- juri.'Clica e social - na execução de
seu fim, o Estado, enquanto exercitat

êlep róprio, direta e privativamente,
8.s atribuições compreen'Clidas 11& sua
função de tutelar do direito, por ou~

tro lado, pode', e freqüentemente o
faz, delegar a pa.Tticulares a execução
OOS serviços públicos integrados no
qu3ldro de sua atividade social. (Vê"!
WAUTRAIN CAVAGNARI:, "Elementi di
Scienza della A1nmi.nistrazione 80
clale", ed.. de 1919, págs. 11~28;

R. BIELSA, "Cien'Cia de la Administra
zion", ed. de 1937, págs. 54-76). Essa
delegação de atribuições é o que, em
direito administrativo, se chama con.
cessão, ato pelo qual o poder público
incumbe a uma pessoa, natural ou ju
rídica, de ãirelúo privado, a execução
de determ.inado serviço público. Pou
co impor-ta qu eos especialistas, es·
tudando a natm.esa jurfdica da cem
cessão, nela vejam um. ato unilateral,
um contrato de direito público ou
uma figura mista doe ato e contrato.
(Vêr lV!ARIo :MAsAGÃO, "Natureza Jurí
dica da Concessão de Serviços Públl~

oos", especialmente, págs. 29-54, em
1933; OrTo MAYER, "Droit Adminfs
tratif", ed. de 1906, valo IV; FRrrz
F!.EINER, "Institucion:es de Derecho
Administrativ·o", ed. 1933, págs. 280-1;
TEMISTOCLES CAVALC,u,'"TI, "Instituicões
d.p Direito Adm.inistrativo Brasileiro~'
ed. de W36,págs. 252-271), porqU~
todos reconhe-c-em que sendo tais ser
viços de caráter público,' cumpre ao
~ta:dO velar p-el0 modo do seu exer
cicio, controlando, no interêsse da co
letividade, a ação dêstes ·órgãos indi-'
r:tas da ação à.0 próprio Estado, que
sao ~s conceSSlonários. (Vêr, além
dos CItados, os segu.ir:tes autores ita
li.anos mais recentes, UGO FORTI, "Di~

ntto .AnuninistratiYo", edição de 1931,
veI. I, pág. 251; GUIDO ZANOBINI,
"Corso di .Diritto Amministrativo",
págs. 178-185, edição de 1936; A."tTURO
LE1."TmIX, "Instituzioni di Diritto
AmministTativo", ed. de - 1939, pági
nas 104-111.)

m - A identidade de natmeza.
eI:rtre os serviços públicos e.~ercidos

ciretamente pela administração e os
~rviços públicos conoedidoE funda
m-enta, sem a menor possibilidade de

contestação l'aZoável, o contrôle do:
poder concedente sôbre a orgamiza
ção e o funcionamento dos serviços.'
do ooneessionário. E' do inolvidáveI
FRAma.m ROOSEVELT o conceito, a.b
sorvido pela UD'a·n;rni'd.ade da. doutri-"
n-a, de que ao aceitar o encargo da
substituição do Estado na prestàção
de um serviço público, o concessi.oDá
rio se constitue um servidor do pú
blico, "bem pago como devem ser t0
dos os que nos servem, mas de qual
quer modo, um servidor". A regula
mentação, pois, resulta do natura!
exercício do poder de políCia de ges
tão do órgão conoeden..te. e embora.
sem presci.nJdir da segurança da esta
bilidalde financeira do concessicmário,.
tem. como objetivos precípuos a or-'

.ga.nização e o funcionamento do ser-
viço, que deve ser adequadamen~

prestado, mediante tarifas razoáveis.

IV - .As considerações precedentes:
já devem ter dado a compreender que..
a rigor, nem seria mistér autoriza
ção, expressa constitucionalmente..
pa.:ra que o poder concedente exe...-ci
tasse a faculdade. que é um dever
inerente à sua própria. função, de
acompanhar e regulamentar a ativi
dade dos coDlCessionários, na execução.
dos se..'"Viços concedidos.· Nos 'Esta.dos
Unidos, não foi preciso que a Consti
tuição Federal autorizasse a regula";
mentação efetiva e' o contrôle das
empresas concessiOrrlárias'para que, lá,
tais atribuições chegassem ao desen
volvimento e à perfeição a que atin...
giram. JO:nN DILLON, nos seus preci
sos "Commen..taries 'on the Law of
Municipal Corporations". (edição de
1911. vol. m, § 1.324), depois de fa
zer referenda aos teÃ--tos constitucio
nais de alguns Estados da União
Norte-A!nericana que dispunham ex
pressamenrte sôbre o assurntc escla
r-ece: ..But no express Constitutional
reservations is necessary to create ar
pnfserve th€' legislative power to regu.
late public service corporations anel
prescribe the reasonable rates ar ma
ximum raies, which t'hey may charge
for services". E a série de decisões
juri.s1?rudenciais invocadas por Dn.LoN,
na demons:t;.raçã.o de que o poder de
r.egulamentação é pacificamente ad
mitido como inerente à legislat~~

(inherent in the ZegisZature) e está



-97-

compreendido no pod€l' de policia
(Tests upon the 1JoZice p<nve'l' of the
States) - é numerosa e perfeitamen
te esclarecedora (vêr op. e doc. cits.,
nota 1).

Esta circunstância, a 1i á 5, ,não
escapou à crítica esclarecida. do pro
fessor Bilac Pin·to ("ReguI.amentação
Efetiva dos serviços de Utilidade Pú
blica", 00. de 1941, pág. 29) que sa
lientou: "é muito curiosa a situação
do problemá no Brasil, onde o instituto
surge de mooo inteiramente diverso
da maneira pela qual os Estados Uni
dos o viram despontar nos horizontes
do seu administrative law. Enquanto
lá a regulamentação efetiva originou
se da decisão política de alguns go
vernos, que tiveram que vencer di-'
ficuldardes constitucionais sem conta,
para fazê-la vingar, no Brasil, embora.
exista, não apenas permissão, mas
deter~ção formal e peremptória (a
lei federal regulará: .. ) da Constitui
ção, para que a regulamentação efe
tiva se faça, o que tem faltado é
precisamente decisão política para
realizá-la. , ..

V - A Constituição de 1934, na
verdade, já dispunha sôbre a matéria
nos têrmos do artigo 137, assim re
digido:

"A.."'"t. 137. A lei federal regu.
lará a fiscalização e a. revisão das
ta!ifas dos serviços explorados por
concessão ou delegação, para que,
no interêsse coletivo, os lucros dos
concessionári.9s ou delegados, não
eX'Cedam à justa retribUição do ca
pital, que lhes permirta. aten€ler,
normabnente, às necessidades pú
blicas de expansão e. melhora
mento dêsses serviços."

A Carta outorga.da em 1937 tratou
do assunto no artigo 147:

«Art. 147. A lei federal regu
lará a fiscalização e revisão das
tarifas dos serviços públicos ex
plorados por concessão para que,
no interêsse coletivo, dêles retire
o capital uma retribuição justa ou
a<iequa.da e sejam atendidas con
venientemente as exigências de
expansão e melhoramento dos
servi~.os. A lei se aplicará às con
cessões fcitas no regime anterior

de tarifas contratualmente estipu
1a<ias para todo o tempo de dura
ção do contl"ato."

O projeto. ora submetido ao debate
da. ,P..ssembléia, assim quis disciplinar
a questão ~o artigo 164: '

§ 7.° A lei regulará a nacionaJi
zação das emprêsas concessioná
rias de serviços públicos federais,
estad.uais e municipais. Será de
terminada a fiscaliz:;ção e a re
visão das tarifas dos serviços
explo:r2Jdos por concessão, a fim
de que, calcUlaodas com base no
custo histórico, os lucros dos con
cessionários, não e~edendo à
justa remuneração do capital, lhes
permitam atender às necessidades
de melhoramento e expansão dêsses
serviços. A lei se aplicará às con
cessóes feitas no regime anterior
de tarifas estipuladas para todo o
temp.o de duração do contrato.

.VI - Para maior esclarecimento da.
emenda substitutiva, que aqui apre
sentamos e exata compreensão dos da
dos do problema, vamos analizar as
diferenças entre os diversos textos 
o que nos' perIIiitirá situar, com pre
cisão, as teses refletidas na emenda
ora em justüicação.

Antes de mais, cumpre acentuar qne
os textos de 1934 e 1937 dizem menos.
:Ill1ito menos, do que estaria no ânimo
e no propósito de seus elaboradores.
A re-dação, evidentemente defeituosa,
em que foram confina.das as suas fi
nalida,des, para uma interpretação ri
gorosamente gramatical ou lltéral 
não fóra o se corusi·derar a regula
mentação dos serviços concedidos um~
imposição decorrente dõ próprio poder
de p.olícia de gestão do concedente -
continuaria a manter o Estado, em
limites de excessivsmente moderaàa
intervenção no setor dos serviços pú
blicos executados pelos chamados ór
gãos inrliretos. De fato. Em ambos os.
textos o que se lê é, apenas, que a lei
regulará a fiscalização e a 'revisão das
tarifas - atribuições que, evidente·.
mente, conquanto compreendidas nos
limites da regulamentação necessária
não lhe esgotam o conteúdo e deixam:
sem ref€rênc~ a muitos outros as-



cectos do complexo problema, aspectos
êstes também integralmente compre
~nctidosno róI das faculdades que o
Estado pode, exercitar, em relação aos
serviços concedidos, no simples exer
deio de seu poder de polícia. juridica
mente entendido. A redação do texto
de 1934 dá, aliás, a impressão inade
quada. de que, conquanto limitando-os,
teve a preocupação precfpU2. de se
ocupar com os lucros dos concéssio
nários. '

A Carta de 10 de novembro, com li
geira modificação re-dacional, distin
guiu, no entanto, detidamente, o ob
jetivo das tàrifas, quando separou os

.ciois fins específicos a que elas, obriga-
tória e não facultativamente, sedes
tinam: 1.0 -'a retribuição justa ou
adequada do capital.; 2.0 - a satisfa
cão conveniente das exigências de ex-
pansão e melhoramento dos' serviços
públicos. Tanto no texto de 1934, como
no de 1937, porém, a expressão "no
interêsse coletivo" que deveria estar
determinando a parte rela.tiva à apli
caçã.o dos fundos necessários ao, me
lhoramento dos serviços, aparece, .
ante-pondo-se ao trecho que se ocupa
com o lucro dos concessioná:::-ios, o que,
de certo modo" lhe tira a ênfase e o
verdadeiro sentido·. O texto de 1937
a-srescenta ao d.e 1934 a alínea rela
tiva à aplicação das normas de fis
ca.lização e revisão das tarifas às
con·cessões feitas anteriormente no
regime de estipulação contra.tual das
ID,esmas tarifas. Tornou-se, assim,
apenas e:r:presso um pensamento que,
<:onsoãnte a ~xata exegese d.e Pontes
de Miranda, ("Conmentários à. Cons
tituição Feder.al", 1701. IH, pãg. 370
í37!:) n~,o poderia 'Permitir que "os
contratos .3.llteriores fôssem interpre
tados como se vedassem a aplicação
do artigo 137. maximé· no que cons
titui versão de capital após 16 de
julho de 1934"....

VII - O projeto elaborado pela
douta Comissão Constitijcional traz,
no dispositivo correspondente .aos su
pra-referidos, algumas inovações.
-Começa por estabelecer o princípio
de que U a lei regulará a n-acionaliza
·ção das emprêsas concessionárias de
.:serviços públicos federais, estadua~

e municiptLisU
• Há, sem dúvida, uma

grande confusão, no projeto consti
cional, a respeito do sentido que se
deve atribuir à palavra "nacionaliza
ção" . A alínea inicial do § 7. o do
artigô 164, segundo se colige do es
tudo da ata da reunião de 14 de
maio da Comissão de COnstituição,
publiCado no Diário. da Assembléia
de 18 do mesmo mês, resultou de uma.
emenda do Deputado Caires de Bri
to, ilustre Representante do Partido
Comunista. E a simples circuns
tância da filiação partidária do seu
autor não permite que se lhe. atri
bua, ao escrever a palavra "naciona
lização", outro significado senão o
de "estatiza,çãon

, "incorporação ao pa
trimônio nacionaln , ou, no caso,
"transferência à administração direta·
do Estado';. A longa fundamentação
do ponto de vista do Deputadó'Jeaires
de Brito é .Jlenamente elucidativa,

- quando S. Ex.a. se demora em con~

siderações (pág. 1.862) visando· -de
mon.strar a capacidade do Estado
para adrn%nistrar diret-amente os sex
:viços de utilidade pública - e é as~

sim que êle conclui a argumentação
em defesa da sua emend1a, logo, de
pois aprovada, e, em redação, tràns
formada na alínea inicial do men-,
cionado § 7. O): '~Por isso, faça um
apêl0 a todos os membros desta Co
missão, .no s:;ntidc de solver: de v·ea
por tôdas, a dívida assumida com
o povo, entregando às suas mãos por
intermédio do Estado, competência.
para explorar os serviços públicos,
fazendo com que possamos desenvol
ver, princfpalmente, os meios de
ü'a.n.sporte, os quais atendendo-se à
extens'ão territorial do país, se apre
sentem cada vez maÍS deficientes".
Na. mesma ata, porém, embora, com.
a devida vênia, usando de termino
logia inadequsda, se verifica que ou
tros ilustres Representantes da Na
ção deram à mesma palavra "nacio-.
nalização" . o sentido de estabelecer.
(:omo privativa de cidadãos brasilei
ros, a participação nas emprês-as con
cessionárias. De um lado, figura.ram
no~es, como os dos Srs. Hermes
Lima, Aliom'3.1' Baleeiro, e Atall'ba.
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Negueira, eméritos professôres de
Direito, ede outro, _os nomes não
menos eminentes e autoriZados dos
Srs. Agamemnon Magalhães, 01000
mir Cardoso, e Adroaldo Mesquita..
Conquanto não nos. pareça procedên
te a. tese sustentada pela última cor
rente, artibUindo a UIn.a expressa de
sentido técnica. e juridicamente um.
significado l"esttito e inadequado, o
elemento hi.stónco do texto em aprê
ço há de de~a.r perplexo o seu fu
turo exegeta. De uma. forma ou de
outra, porém, a alínea inicial do §
7. o não está. em têrmos de convir
ao interêsse nacional. Em primeiro
lugar, se se atriobuir à palavra "na_
cionalização" o seu verdadeiro sen
tido de "estatização" > o texto serã
evidentemente, supérfluo, 000, da na...·
tureza daquêles aos quais os aleniães
classificam, com propriedade, dG
"leelaufeniJ/' ou "über!7:üssig". Real
mente, antes de mais, a- c<estatização'
que, no caso, se chamal"i'a "encam..
pação", em matéria de serviços de uti
lidade pública é, sempre e a. todo
instante, possível, desde que assim
o deseje o Estado, llld.ependenteniell...
te de qualquer autorização constitu
cion-al, bastando.' pa:ra. isso, que êle
s edisponha. à prévia indenização de
vida. A respeito, a. lei ordiná.."i.a. não
poderia dispor, a.bstraindo dos câ
nones constitucionais. Deixar, pois,
a unacionalização" para. ser "regu
Zada," por lei orclinál'ia n-ada repre
senta, co~o acréscimo, às atribui
Ções que o legislador ordinário, nor
malmente, teria., ainda que sem· o
Zembrête constitucional. E o fato
é que. salvo se se dispuzesse consti-:
tucionalmcnte uma nova modalidade
de encampaçáo sem indenização (se

Tis confi..c::co... ) ou com indenização
posterior, qualquer outroa forma de
ncteünuzZiz"açIÚJ geral dos nossos ser
viços públicos ainda. estarIa muito
distanciada. de nossas po5SÍbilidades
técnicas e fin-anceiras... Lembremo
nos d.a miséri...a em que estamos ato
lados, para. não sonhar .com ° Paxa!
.:50, antes da hora.! Suponhamos. pc.
r.ém, que não se dê à pa.la.vra. "na
cionctZização" o primeiro e exato sig-

nifica.do e sim o de sumário abrasi
Zeiramento dos a<:ionistas das emprê
sas concessionária.s de serviços pú
blicos. Será isso exeqüivel? Pense
mos, como lembrou, com certa iro
nia. e com indisfarçado tomnostálgi
co, o brilhante Professõ~ Hermes
Lima, na Light, na. Leopoldina., na
São Paulo Railway. no mundo ·de
emprêsas que, çom o capital norte
americano, se constituiram e existem
no BrasiL.. Será que, sem que se
nos atribUa devaneio pilhérico, pode
remos pensar em afugentar de vez
o capital estrangeiro, para substi
·tUir por nacionais os estrangeiros. que
cola·bor·am conosco, prestando o au
xilio do seu capitaj ao nosso desen
volvimento ? Evidentemente, não.
Policiemos o capital estrangeiro, isso
sim. Fa.çamos dêle um. elemento de
colaboração, evitando que êle se
transforme num fatol" de ex-plora.ção.
Regulamentemos. e contl"olemos as
atividades doedica-das aos serviços pú
blicos concedidos. Mas, por ora, ne~

cuidemos de "nacionaZtzacão-e:>tatisa
ção", nem de "nacionaziZação-abrasi
Zeira.mento do capital". Fiquemos no
têxto de lB34, e mesmo no de 1937 
isto é. exijamos que a direçá-o dos ser
viços ~eja confiada a diretO!"ias, das
quais os brasileiros partieipem;m
maioria, e que todos os poderes de g~

rência sejam entregues a nacionais.
P'acilitemcs a capitais brasileiros a
inversão em- multiplos empreendimen
tos que desafiam, ainda, o nosso es
pírito -bandeirante de iniciativa, mas,
pelo amor àe Deus, não pensemos ~m

dar às nossas reservas financeir.as 
tão insuficientes para. o mundo de
problemas que as reclamam - o oa
pel de substituir o capital' estrangei
ro já invertido. Mais do que um êrro,
êsse jacobinismo estreito seria um cri
me contra o interêsse do Brasil. Dai
o nos af~.starmos. na emenda substi
tutiva. que ora jus~.ficamos:--do cri
tério adotado. a respeito. pelo proje
to, preferindo ficar com o da Cons
tituição de 1934 e, com a própria Car
ta outorgada de 1937.

vm --'- O projeto incidiu, ãinda•
nsturalmente por deficiê-ncia de re
daç~o, no êrro de se limitar a prevêr
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a. fiscalização e a TemsOO c:tas tarifas,
quando de todo o debate em torno tio
seu § 7.°, duvida. não há. de que o pen
samento coletivo, pacificamente gL..-ava.
em torno da Tegulamentação e/diva
e geral. Visando evitat, a quem não
se queira valer do elemento rnstón::o
da. elaboração do dispositi.ro e prefi
ra ficar na interpretação gramatical,
a oportunidade de uma interpretação
menos fiel da. mens legis e mais in
conveniente ao interêsse público, a.
emenda substitutiva. procurou ~

mais precisa a respeito, definindo a.
:regulamentação efetiva, pelos seus
traços essenciais, em referência ~x

pressa. E no tocante aos objetivos da.
tarifa, distinguindo, com clarêsa, a.
parte relativo à justa retribuição do
capital, daquela outra que, no ínte
Têsse coletivo, deve ser obrigatõria
mente, destinada ao melhoramento do
serviço, gua!"dou uma coerência mais
acentuada com a finalidade do pr-a
ceito, poupando ao interprete as in
convenie-nciais redacionais dos têxtos
de 1934 e 1737, não evitadas no pro
jeto.

IX - A emenda substitutiva, ';)or
se tratar de um têx·to constitucional,
quis ap~as fixar, como principios

_ fundamentais .da lei'regulamentar f'!L
tura, aqueles que~ se não estivessem
1'..0 têxto, pudessem ser impugnados
por interpretes mais rigoristas como
tioZadores de outros preceitos, de ca
ráter individual, fixados na própria
Constituição. Dai o -rer se limitado a
focaliza!" que a administração ~

emprêsas concessionárias será. cons
tituida por maioria de brasileiros, a.os
quais caberão os poderes de gerência;
que o contrôle das Comissões de re
gulamentação será exercido sôbre ~s

atividades administrativa, contabll,
técnica. econômica. e financeira d-as
emprêsas; que as tar-fas sejam cal
culadas, tendo em vista os objetivas
que já Vinham definidós nas Consti
tuições anteriores; que se qualifique.
criminalmente. a infração ao ãever Ife
fidelidade nas informações prestadas
pelos àiretores das emPrêsas; que se
s.plique o mesmo regimem às conces
sões feitas em bases puramente con
tratuais. E' imensa e riquissima a
litera.tura a respeito da regulamenta-

ção, seu objeto e seus órgãos (Vêr
.10RN BAUER - "Erfective Régulation
of Publie UtilitlestJ

- ed. de 1925;
ELLIOT JOr..'"E5 and TRUMAN BIGRAM 
"PrincipIes of Public UtilltIes", ed.
19:37; CASSIUS M. CLAY - "Regulation
of Public Utilitf..es", ed. de 1932: e
tantos outros, que seria fastidioso e
impróprio citar nesta modesta justifi
cação). Pela bibliogI'2iia invocada po
rém, facil será compreender a neces
sidade q.ue a .emenda substitutiva re
conheceu e adotou de, visando tor
nar efetiva a fisCalização econômico
financeira das emprêsas concessioná
rias, a fim de apurar os eáJ.culas reais
do capital delas e decorrentemente êS
tabeleeer tarifas razoáveis, estender a
fiscalizaç.ão às companhias ou em
prêsas que se superpõe ou subpóem
a elas, dirigindo~as ou delas dependen
do, penetrando nos meandros, nãa
raro siniStros, das "holding compa
nies". como passo indispensável ao
esclarecimento de fatos imprescindí
veis à exata orientação-do poder con
ceàente.

X - A emenda substitutiva, porém.
evitou inscrever no têxto constitució
nal qualquer referência à função ju
risdicional das Comissões de regula
mentação. Estámas convencidos ele
que, sem expressa referência a esta'
atribuição, ela ou não se poderá exer
cer ou, se o fizer, por força de lei or
dinária, não permitirá às COmissÔe3
de regulamentação uma atuação con
cZusiva. tanto mais quanto o § 4.° do
artigo 159 do projeto estabelece que
{(nenhuma violação de di:reito poderá.
ser excluida da apreciação do poder
judiciário" . Não é que participemos
do fetichismo da rtivisác t.ripartida dos
poderes, de que decorre o degnlada.
uniàaàe de jurisdição Os celebres
principios, falsamente imputados a.
Montesquieu. e enquistados em nos
sa fornl2.çáo jurídica - e, de certo
modo, apenas ligeiramente atenuado
em nossas sucessivas elaborações cons
titucio~is, estão sofrendo o choque
<tireto da realidade contemporanea..
E' evidente que a justiça ordin.á.rla.
não se tem revelado o órgão ideal para
dirimir as controversiss resultantes
das novas modalidades jurisdicion~;ts

do Estado - a social e a econômica.
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A justiça do Traballio é uma e.~res

-são típica do reconhecimento desta
':realidade que, conquanto em menor
escala. ainda se reflete, em órgãos

-como o Tribunal ~ítimo Adminis-
trativo, e, no campo propriamente
,administrativo, os Conselhos de Con
tribUintes e a Câmara de Reajus
tamento Econômico. Nos Estados Uu1
-dos, as funções judiciais de órgãos
"administrativos, como a "Federal Po
wer Commi.ssion", a ,"Federal Trade
,Commission", a "Federal Public Uti
tities Commission", a-"Interstate Com
.merce Comission" e as várUts "'Pu
blic Utilities COmmissions" são exem
:pIos frisantes. O principio da separaçã'J
,de poderes é antes, como já salientava
HAROLD LAsKI, umà conveniência de
:Sistematização do que um dógma m
.flexível ("'a convenience of arr3onge
.ment rath~r than an immutable dog
ma"). Endossando, a. propósito. a'pre
.c~:. conceituação realista de DUGUIT,
.acentua o pro!. Bilac Pinto (op. cit.,
número 10:7) que " a expressão Poder
Judiciário com que algumas Constitui
,çães titulam o capitulo relativo aos
tribunais ordiriários é despida de con
-teudo no Estado moderno. Pode ser
eonslderada uma designação e in6
>cua e não escrita. A linguagem e a
técnica a que se prestava aquela ex
pressão são incompatíveis com a atual
:concepção do Estado. Esta função nã.o
tem, entretanto, caráter formal, isto
-é, a sua natureza não decorre dos ór
gãos, dos agentes ou dás autoridades

:3. exercem, mas da natureza mesma
-do ato ,de jurisdição, encarado do pon
:to de vista II1aterial! Não temos dú
·vida" em participar, realisticamente.
<iêste critério. inteiramente harmônico
e adequado à solução dos problemas
·que a realidade impõe.. e por cuja
fôrça a 1urisdição deve ser exercida
.pelo órgão mais apropriado a ezercé
.la, sem as exclusões aprioristicas de
principios extemporâneos. Não obstan
,te essas reflexões, preferiinos. em as
sunto tão complexo e cuja prãtlca.

..ainda se não iniciou, entre nós, ãei-
'xar de atribuir às Comissões estas
-funções jurisdicionais, com caráter ex
:dudente da atuação judiciária.. Mais
::aconselhável entendemos que. por eta.
.aJas, se chegue a.té lá, e que a. legls-

lação ordinária. em harmonia com o
têxto constitucional, evitando, de pla
no, o que se pode:."ia chamar uma volta.
ao sistema contencioso-administrativo.
estabeleça. um critério consentâneo de
deixar as matérias de fato na órbita
de' competência administrativa, con
fiando, ainda, ao Judiciário, entendido
nos têrmos de nossa estruturação cons
titucional, a apreciação do ponto pro
priamente de direito que a. matéria
envolver. Por outro lado, a não ex
clusão, ex-abrupto, da jurisdição or
dinária do Poder Judiciário sôbre tais
questões, evitará maiores choques nos
efeitos da disciplinação dos serviços de
utilidade pública, antes que sintamos
05 rumos e a eiiciência das Comissões
na' regulamentação de uma matéria,
com tantos aspectos delicadissimos. um

, dos quais, e de não menores propor
ções, é o do ·crédito necessário a tai,s
empreendimentos, crédito, não raro,
sensível e desconfiado .

XI - Precisamos, ainda, de fazer
algumas ponderações, a propósito de
havermos excluído da emenda subs
titutiva a referência feita no projeto à
adoção do "custo histórico, como base
para o cálculo das tarifas". Nos têx
tos de 1934 e 1937 não constava esta
intercalada. Ela, segundo se depreen
de da leitura das atas da Comissão
de Constituição, resultou de UIIÍa
emenda formulada pelo douto depu
tado ALIOM.U BAI.EEI:Ro. Justifican
do-a disse o ilustre professor baiano;
"'Um dos maiores problemas no trato
das _emprêsas de serviço público é o
do cálculo das tarifas. As emprêsas
tendem sempre a sustentar o critério
do custo àe reposição atual, isto é,
as tarifas devem pe~tir como base
para cálculo da remuneração ao seu
capital o que teriam, de dispender se
tivessem de adquirir, no momento.
todo o· seu maquinario, tôdas as suas
instalações, todos os seus bens e ser
viços. A isto se opõe a doutrina mais
abaliZada, de que a tarifa deve ser
calculada pelo custo histórico. A em
prêsa declara quanto inverteu nas
instalações dessas máquinas, e como
deve ter uma conta de amortização~

o valor de seus bens, tanto -para
efeito do' cálculo de remuneração do
-capital. quanto para a. reversão e a.
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encampação, que há de se basear no
que inverteu, efetivamente, menos a
desvaloriza,ção. ~te o conceito do
custo histórico, que se opõe ao de custo
de reposição atual." Não foi discutido
o assunto na Comissão de Constituição
e a emenda foi aprovada sem de-
bate.

Não temos dúvida em manifestar
nossa op~ão doutrinária favorável
ao critério do custo histórico, acon
selhável nas circunstâncias atuaís, co
mo método de avaliação das inversões.
Uma. coisa,- porém, é adotaT seme
lhante opinião; e outra é dizê';'la pa
cifica ou emprestar-lhe um caráter
de permanência, superior às con
tingências da vida, a ponto de se pre
tender amam-la no têxto constitu
cional. Todos estamos de acôrdo em
que cumpre fazer com que os ser-
Viços públicos concedidos cobrem tari
fas razoáveis. Na apreciação das ta.
rifas, não entra, porém, sêmente o fa
tor - capital invertido. :QILLON, em
longas páginas do seu monumental
trabalho já citado, propondo a ques
tão - "What are reasonable rates?"
- .(pags. 2.265-2.292), estuda vários
dos seus elementos componentes, em
considerações que náo situam o custo
histórico como a própria solução do
problema, mas apenas como um dos
elementos, embora preponderante, para
solucioná-lo. Em. primeiro lugar o cha.
mado critério do custo histórico, dou-
trinàriamente enténdido, não se apre
8€nta como fórmula única, e a rigor
pode servir exclusivamente de designa
ção 'genérica para englobar num. só
grupo processos de avaliação .afins
e aproximados, que se denominam:
custo histórico propriamente dito
cr'histoncal cost") I custo original
("original cost"), custo real ("actual
cost") e inversão prudente ("pru
dent investment"). Da mesma ma
neira o critério· que o ilustre Depu
tado J3ALEEl:RO pre!er!u chamar de "re
posição atuaZ", comporta modalidades
como o justo valor atual ("present fa1r
value") e o custo de r-eprodução ("re
proà.uction cost"). BII.AC PINTo, no 11
vro que o próprio doutor da. emenda.

- inclllida. na redação do § 7.° do artigo
164 declara. ter em vista. ao fazer suas

deClaração, trata destas diversas mo
dalidades (pag._ 204) •

Cumpre, pm: outro lado, nãoesque
cel" que não é tãopacifíca, principal
mente na doutrina e na j1L'1.sprudéllCia.
do modêlo nerte-americano, a preva
lênc:'a do "custo histórico". Ainda
rooentemente, a Suprema Côrte. D.a
causa "Pacific Oas & Electnc Co:>, ~

despeito do empenho do Consultor Gt
ral da Comissão Federal de Fôrça
Elétrica, OSWAr.;) RYAN, para fazer
prevalecer o "custo -histórico", confir
mou o crifério do "justo valor atua!".

Saliente-se, ainda, que novos méto
dos originais, ou combinações de mé
todos -Estão surgindo (ver WJL'UAJJJ.
WHERRY J'R. - "Public Utilities and
the Law" ed. de 1938, pags. 98-126>,
-- e que os próprios defensores do
"custo histórico", na.s circunstâncias
a.tuais, r.econhecem que, '-em virtLl:le
de alte!"ações substancIais nos níve!&
de pTêço ou por fôrça -de questões mo;"
netáTias, tal critério deve ser mod!
ficado. (Ver BI!.Ac· PINTO, op. cit., pá.
gina. 102).

O "custo histórico" é um simples
critério de avaliação. Não a sua con
veniência nas Circunstâncias atuais.
Não ocultamos, porém. que muitas das
objeções que se lhe fazem, como cri
tério exclusivo, são ponderâveis (Ver
LAHYR TOSTES - ServiçOS de Utilidade
Pública e sua. Base de Tarifas" - edi
ção de 1940) e merecem acatamento.
Fixá-lo na Constituição, portanto, ;:),"Ir

maioI">es qUe sejam as suas vantagens r

não deixa de ser uma temeridade. Jã.
o Prof. SOARES DE FA.UA ponderava, .3

propósito, que "náo é possivel a de;..
tenninaç2-o do valor, que é uma rela
ção, por métodos doutrinár:os e o'Oi
niões preconcebidas, uma vez qUl:~- a..
sua caracte!"ízaçáo depende de circuns
tincias múltiplas, que se não constrln
gem numa concepção unitária". Um
método- de avaliação nunea deverá. ser
uma im~osiçã.o constitucional. Mu
dadas. as circunstâncias que o acon
selharam,· h o}:=! , bem pode acontecer
que, amanhã, no texto const:tudonal.
êle se transforme num instrumento
de-exploração do próprio consumidor

.ou- de. falência. do concessionário, hipó:-
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teses, ambas, 'inconvenientfssimas e
evitandas. O custo histórico deve,
como método oe cntério de avaliação,
ser relegado à lei ordinár..a ou à pr6
nri9. competência das Comissões, maisem contacto cona a realidade dos ca
sos concretos. Eis, em breves conside
rações. a razão pela qual. embora, nas
circunstâncias atuais, dêle' partidá.rios,
pref.erimos não incluí-lo no texto da
Constituição.

XII - Cu:.damos, assim, nos limites
mod.estos d'e nossas possibilidades, ha
ve:r justificado a emenda que, ofere
cemos em. substituição ao § 7.° de ar
tigo 164 do projeto) depois de estu
<los e ref1exões, em que contamos com
a prociosa' e esclarecida. colaboração
do Professor Al'o"'Tômo BALEmo, e do
1'arto elemento bibliográfico' por êle,
gentilmente, pôsto à nossa disposi
ção.

S. 5., 'lO de junho de 1945. """'" Ne·
greiros }"aZcáo.

N.O 298

Emenda aditiva

AcreGc€nte-se ao § 31 do artigo 164:
"0 ensmo, em todos os graus, será

g:ratuito para os brasileiros pobroes."

Justificação

A gTatIDdade do ensino no Brasil é
apenas no curso primário.

E' dever da nação levar a gratui
dade ao cmso de humanidad~s e ao
universitário quantio o €stuidante, de
-a~rdo com a lei que regulará o as
sunto, provar devidamen~ que não
tem recursos finanCiliros para seguir
a. carreira que almeja.

Não é equitativD que o -Govêrno
ofereça apenas o curso primário grá
tis: o outros, mais custosos, também
deverão ser gratuitüs não s6 porque
o ensino, em rodas as nações civili
zadas, é fonte de despezas. como tam
bém é obrigação do Estado amparar
'Os estucantes pobres que desejam ad
quirtr cu1tura--p~a servir à Pá.tria.
E' sabido que os estudantes milita
res nada pa~am à Escola e,' pelo CGn
trário, recebem mesadas e outras van
tagens, que os civis nunca. tiveram.

. O que S€ pretende, agora, não é ex-
tender a todos os civis-essas regalias,
mas, apenas, não cobrar àqueles que,
sendo pobres, de~jam estudar.

Em 10 de junho de 1946. - José
Roméro. - Jonas Correia.

N.O 299

Acrescente-se ao § 32 do art. 164 o
seguinte: "e sem nenhum ônus. 1n
c1usi:ve de fiscalização. "

Justificação

. A emenda justifica-se por si mes-
ma. As instituições particulares de
ensinü, que su:prem um dever do Es
tado, não devem suportar ônus al
gum, inclusive o de fiscalização, que
só faz encarecer consideràvelmente a
instrução num País inculto como o-

~nosso.

:Sala das Sessões, 6 de junho de
1946. - N estar Duarte.

N.O 300

No capítulo dos Fundonários Públi-
cos Civis:

Onde convier:

Art. - E' vedada a atividade na
política partidária aos que exerçam
funções do ministério público. do fis
co e de policia;

Justificação

Ao Juiz se proíbe a atividade par
tidária, como condição de sua isen
ção e ser€J1idade no exercício de suas
atribuições.

Ao promotor público e aos agentes
de fisco e da policia, é indispensável
estender essa proibição, para que se
não tTansfarmem em instrumentos de
coação e de temor do cidaãão, como é,
desg.raçadamente, tão comum no
:Brasil. Sã.o os agentes do fisco e da
polícia os mais contumgzes nessas
praxes criminosas. As exceções con1'ir
mam, a.penas, a regra.

sala das sessões, 6 de jtmho de
1946. - NesÚJT D"'dttrte.
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N.O 301

CAPíTULO m
Dos Funcionários PúbZicOs Ci17is

Onde convier.

Art. - O Poder Legls1a-tivo fará, a
revisão e promoverá. a consolidação
.das leis sóbre direitos do funciona
lismo público ciVil, obedecendo aos
seguintes preceitos, desde já em vigor:

a) serão aposentados co~ os venci
mentos c:le seus cargos, os funcioná-

_rios que, em inspeção de saúde, na
forma da lei vigorante, contarem
trinta anos líquidos de serviço público
e, com um trinta avos dêsses venci
mentos, por ano de serviço, os que
'contarem mais de dez anos de exer
cício no cargo;

b) os funcionários que, pela natureza
de seus serviços, estiverem obrigados
a trabalhos noturnos ou a serviços ex
ternos, sujeitos às intempéries. terão
em idênticas condições, êsse tempo de
serviço redUZido de cinco anos;

c) . os funcionários invalidados em
conseqüência de acidentes ocorridos
em serviço, serão ap~entados com
vencimentos í."ltegrais, seja qual fôr o
seu tempo de serviço público;

d) . os fU1Wionários, quando incorpo
ra.dos às fôrças armadas e invalidados
em conseqüência d~ participação em
operações de guerra, comprovada a
invalidez em inspeção mégica militar,
serão apos-enta.dos. qualquer que seja.
o .seu tempo de serviço, com venci
mentos integrais acrescidos de cin
qüenta por cento sôbre êsses venci
mentos e, em idênticas condições,
qualquer serviàor público, ou de au
tarquia, seja extranumerário, diarlsta
ou tarefeiro;

e) aos funcionários públicos que
'Contarem mais de trfuta e cinco anos
:de serviçO e qUe não tenham. atingido
a última classe de suar carreira, uma
vez tenham o interstício de um ano na
classe a que pertencerem. é facultado
requerer a sua. aposentadoria D8I clas
-se imediata com os respectivos venci
mentos;

t) os funcionários que atingirem a
ida.de de setenta. anos serão aposent3.':
dos compulsõrlamente. com as van
tagens a que tiverem direito;

g) as promoções dos !uncionânos.
que tiverem um ano de inter-sticio, se
rão feitas, dois têrços por antiguida
de e um têrço por merecimento, até
a penúltima classe de sua carreira..
sendo que, pa.Ta as duas últimas clas
ses, será. adotado o critério de um têr
ço por antiguidade e dois terços por
merecimento;

h) os funcionários terão vinte dias
úteis de férias anuais, podendo gozá
Ias interpoladamente. .

Justificação

~ indiscutível a conveniência de se
rem revistas e devidamente consolida
das. a!S leis que dizem respeito aos
:funcionários públicos civis, de forma s.
reparar situações injustas e consubs
tanciar reivindicações inadiáveis plei
teada-s pela numerosa classe.

Na Constituição, dever-se-á traçar
um roteiro para0 legislador ordinário_
assinalando os pontos vitais dos quais
não se poderá. olvidar ou dos quais não
se deverá afastar.

Alguns dos direitos de que cogita a.
pre'Sente emenda já eneontraram
agasalhado na carta de 34 e foram
conservados na de 37, pertencendo,
assim, ao patrimônio que a nossa evo
lução jurídica legou ao flincionário
público civil, cumprindo aos constitu
intes de 46 resguardá-lo.

Não há razão ponderável para qual..
quer restrição aos mesmos, por serem

, muitos deles, direitos que podem ser
catalogados entre aqueles cuja supres-

. são viria criar desaconselhável dispa
ridade entre o tratamento dispensado
pelo Estado aos magistrados. aos com
ponentes das nossa-s gloriosas fôrças
armadas e ao nosso func1onalk"'1D.o cI
vil, também devótado aos supremOõ
lnterêsses da pátria..

Não é adnússfvel portanto. deixar de
inscrever na· noss8I Carta. Magna, 00
princípios cardiais pelos quais se de
verá orientar a legislação oràj'·'árta.

No mais, o que se pleiteia encerra.
asprraçóes de quantos se ãêdicam ao
serviço público e prescidam. pelo seu
justo senso de eqUidooe e pela meti
dina clareza de sua. finalidade socls.L
de mais ampla justifIcação.
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Rio de Janeiro, em. 11 de junho de
1946. - GurgeZ do Amaml. - Baeta.
.Neves. - Antonio Silva. - Artur
Fion. - Benicio Fontenele. - Sega.
.das Viana. - Benjamim Fara7t.

N.O 302

Emenda aditiva

Ao capítulo referente aos funcio
·nários públicos, acrescente-se:

Art. .. - Todos os atuais funcioná
rios interinos. que tenham mais de
-dois anos de exercicio, serão imedia
tamente efetivados .J nos respectivos
cargos.

Sala das Sessões, em 10 de junho
de 1946. José Romero. - Jonas
'Correia.

N.O 303

Inclua-se entre os arts. 175 e 176:
"Axt. - A nomeação, em caráter

-efetivo, para cargo de carreira ou
1Sola'<1o, .far-se-á mediante concurso
-de provas ou de titulos.

Paráo<7Tafo único - A lei poderá
dispensar o concurso, - excepcional
mente, para o provimento dos car
gos isolados que indicaT."

Justificação

Foi a Constituição de 34, em seu
art. 170. § 2.°. que instituiu como re
gra, pa.ra admissão aos cargos pú
blicos, a exigência do concurso, o qual
apesar de todos os defeitos de que
possa ser acusado, constitui. de fato,
o melhor meio de selecionar capaci
datl:es. A emenda prOCura resta,bele
cer na lei fundamental a situação
criada pela Constituição de 34, dei
xando expresso ainda, e desde logo,
que sOmente em casos excepcionais,
previstos em. lei ordinãria, poderá ser
d:iSlpensado aquêle processo moraliza
dor de seleção. - Pauzq. Sarasate.

N.O 304

o art. 176 do Projeto constJtucio
nal acha-se ass1m redigido:

Art. 176 - E' vedada. a acumula
ção de quaisquer cargos. ~to o de
magistéJio que lPOderâ ser exercIdo
juntamente- com o ca..""g'o técn1co ou

cientifico, havendo correlação de ma
térias e compatibilldade de horários'.

Apresenta-se a seguinte emenda:
Art. 176 - E' vedada. a acumuIaçã~

de quaisquer cargos. excetuada a "e
sultante de dois cargos de magisté
rio, ou de um dêstes com outro de
caráter técnico ou científico, haven
do correlação de matél"ias e compa.
tibilida4e de horá...~os.

Justijicat;ão

Não há. .razão para que, comonne
o .art. 176, do Projeto Constitucional.
se permita. a oMumulação de um car
go de magistério com outro cargo
técnico ou cientifico, e não se pcr
mita a acum...JJ.la:ção de dois cargos
de magistério. Na primeira hipó
tese. seria licito acumuJ.a;r um car
go de magistério com outro de"cará
ter técnico ou científico, de matérias
correlatas; na segunda, se vedaria.
por exemplo, a acumulação de doiS
cargos de magistério, tais como o de
professor de Medicina Legal de uma
Facu1da.de "de Medicina com o de pro
fessor da mesma matéria numa Fa
<mIdade de Direito.
. Nessas condições, admitir-se-ia o
"mais" e vedar-se-ia o "menos... " O
"mais fôra acumular cargos de na.
tureza e matérias diferentes, em que
destas, houvesse, apenas, correlação,
o "menos" seria impedir a acumub
ção de cargos de natureza e matérias
rigorosamente idênticas. Onde a ó
gi.ca para tal distinção? Onde o as
sento jl..U"Ídico cu moral para. essa.
diversidade de critério8?

A emenda proposta ",isa. destarte,
afastar êsse ilogismo. Por ela, pex
mite-se, a.penas,.a. acumulação de
dois cargos, qur.r êstes sejam de ma.
gistério, de matéria idêntica, ou não.
quer de magistério com cs.rgo técnico
ou científico, havendo correlaÇão de
matrias e cOIn,'P3.tibilldade de ho
rários.

Sala das Sessões, 7 de junho. de
1946. - Pa:uZo Sa1'asate. - Be:ni Car
va1Jl.o. - Jonas Correia. - Café Ff.
lho. - Fernandes Távora. - Fer··
nandes TeZes. - Egberto Rodrigues.
- Alves Lin1uJ:res. - José Augusto.
_ Arthur Bernardes. - Ferreira. de
Souza.. - Leão Sampaio. - Deodoro
Mendonça. - Esmaragdo de Freitas~
_ Alencar Arari~. - Coemo Rodri
gues. - Plínf,o Pompeu.. LiT"D



- 106 - .

Justificagão

A Consto de 34 não previra o caso
da extinção dos cargos públicos, de
que trata o atua.l Projeto e que é,
muitas vêzes, um imperativo da adm1.
nistração. Necessário, portanto, pre·
ver a hipótese e dispor sôbre a si
tuação do funcionário estável atingido
pela medida. O que não parece justo.
entretanto, é sômente conceder a cili;

ponibilldade remunerada aos que con-.
tarem dez anos ou mais de serviço
e, o que é pior, silenciar sôbre se a
remuneração é integral ou proporcio
nal. Está deve ser iIÍtegral, como pre
tende a emenda, e lJ3.ra_todos os fun"
cioná.."ios estáveis. O contrário será
deixar uma porta. aberta. a toda sorte
de perseguições ao funcionalismo e
permitir que se subverta a garantia
da: estabilida.de mediante a. armadi.1h9.
da extinção do C!U'go. - _Pau.lO Sa
msate.

N.O 307

Ao art. 178, parágrafo único.

Redija.se assim o parágrafo:

Parágrafo ~nico.A estabilidade não
poderá ser adquirida nos cargos de
confiança ou que s. lei decls.re de 11·
vre nomeação e demissáo, nem nos
exercícios em caraterinterino, em co
missão ou em substituição.

N.O 305

No art. 177, suprima-se a expres
sã-o: "os m-agistra'dQs", por ser repe
tição desnecessária.

Sala das Sessões, 6 de jUf.lbo d~
1946. - Nestor Duarte.-

Machado. - Vargas Neto. Joéo
Mendes. - Nesto rDuarte. - Me
deiros Ndto. - CasteZo Branco. -
Crepory Franco. - José d,e Borba.
- CarlOs Prestes. - João Amazo
nas. - Jorge Amado. - Carlos 1.[((.
righela. - Irlauríeio GrabOiS. - Jo
sé Crispim. - CaiTes de Brito. 
T1'lfino Correia. - Alcedo Coutinho.
- ClauãionOr Silve. ~ Gregório BI?·
zerra. - Agostinho OZivez,'T(J,. Toledo
PiZa. - Gabriel Passos.

Justificação

A emenda visa. apenas a. esclarecer
o sentido da exceção previ.e:ta. no Pro
jeto. ~'"ÍSando que- a estabilidade não
pode beneficiar os nomeados interi
namente, em comissão -ou em substt
tuição. Sobretudo. agora, que o Pre
jeto red~u de dez para dois anos o
pr.azo da estabilidade sem concurso, é
necessário. deixar expresso -que os no
meados em carater interino não estão
amparados pela. Constituição em de
dos candidatos aprovados em con
trlmento dos funcionários efetivos e
curso. - PaUZo")Sa,rasate.

N.O 308 ~

Ao art. 179, parágrafo único.

N. o 306 Redija-se assim o parágrafo:
Parágrafo único. Extinguindo-se o

Ao art. 177. parágrafo único: cargo, o funcionário estável ficará em
Redija-se assim o parágrafo: disponibilidade, com provento integral;

-. até o seu obrigatório aproveitamento
Parágrafo único. O provimento d03 em outro cargo, de natureza e ven

ofícios de justiça e o das cátedras; no cimentos compatíveis com o anterior-
ensino secundáTio e no .superior, fax- mente ocupado.
se-á meàiante concur.so de títulos e
provas ..

Justificação

Estende-se, na emenda, ao provi
mento d()s ofícios' de ustiç.a, a exigên
cia.· do concurso de títulos e prova~,

feita expressamente lIlO Projeto para
o ingresso no magistério secun'Ciári.:>
e superior. São evidentes os motivos
da sugestão: se o Projeto estabelece
tal condição para. os magistrados :"
PIofessôres catedráticos <arts. 116,
n. o Ir e 177 parâg1'afo único) por
que não o fazer e2Dpressamente tam
bém com relação aos serventuários
de justiça. qUe comp!etam a série dos

, funcior.Láriús considerados Vitalícios?
-Paulo Saiasa.te.
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N.O 309

Emenda substitutiva

sbstitua-se o artigo 179 e seu pa
rágrafo iln1co por:

"Artigo 179. Os - funcionários sõ
mente perderão o cargo por senten
ça judiciária.

Parágrafo iinico. Extinguindo-se o
cargo, o funcionário será obrigatôria
mente aproveitado em outro análogo,
independentemente da existência de c

vaga".

Justificação

Pe!o projeto da Constituição, o fun
cionário poderá perder o carg.o se hou
ver extinção dêle e se o !uncionário
não tiver 10 anos de serviço. É o maior
atentado que se poderia prever con
tra o servidor público. A emenda
apresentada' corrige essa injustiça.

Em 7 de 'junho de 1946. - José
Fontes Roméio. - Jonas Correira.

N.o 310

Ao artigo 180. ,

~edija-se assio1:
Art. 180. Invalidada :por sentença a

demissão de qualquer funcionário, se
rá êie reintegrado no cargo, aplican
do-se ao que lhe havia ocupado o lu
gar, se estável, o dispôsto no pará
grafo único do artigo anterior.

Justificação

Não deve caber :i0 funcionário no
meado de boa-fé o severo castigo re
servado pelo Projeto :para o que est€
ja ocupando, em caráter efetivo, o
lugar de funcionário cuja demissão
Íor invalidada pelo Judiciário. :É uma
:njustiça clamorosa o que a emenda.
pretende corrigir. - Paulo Saiasate.

N.o 311

Entre os art. 180 e 181:

Inclua-se, logo após o artigo pro
pôsto na emenda anterior:

Art. O funcionário será aposent9.-
do: '

I. quando atingir a idade de 68
anos;

TI. quando invalidado em conse
qüência de acidente no trabalho ou
doença profissi0:t+al;

In. quando acomEt'LJdo de quaisquer
doenças contagiosas ou incurãveis es
pecificadas em. lei como merecedoras
àe amparo especial, ou portador de
estado físico compreendido na mesma
especificação.

IV. quando fuV:1lidado em conse
qüência de doença ou estado físico
não compreendido nos números ante
riores.

V. quando contar mais de 35 anos
de bons serviços.

§ 1.o Será compulsória a aposenta
dotia nos casos dos os. I, nem.

§ 2. o O provento da aposentadom
será integral se o funcionário contar
30 anos ou mais de efetivo exercfcio
ou com qualquer tempo nos casos dos
números II e m. Nos demais casos
será proporcional ao tempo de ser
viço.

§ 3.0 Tratando-se de categorias es
peciais de funcionários e de acôrdo
com a natureza do serviço. poderá a
lei, excepcionalmente, reduzir o limi
te de idade a que se refere o n. o I
c o tempo de serviço para a conces
são de provento integral, prevista no
p'arágrafo anterior.

§ 4.° O provento da aposentadoTia
não poderá exceder o vencimento, ou
a. remuneração, do cargo de que foi
ocupante o fU..71cionârio, acrescidO das
gratüicações decorrentes do tempo de
serviço.

Justificação

As garantias da aposentadoria, ex
pressas na Const. d~ 34, devem cons
tar da nova ConstitU:ção. lt o que
pretende a emenda, cuja fundamenta
ção, juntamente com as das demais
emendas de min..'f1a autor:a relativas
ao funcionalismo, serà feita da tri
buna. - Paulo Sarasate.

N.O ~312

Inclua-se, entre os arts. 180 e 181:
Artigo - Será punido com a perda.

do cargo. pela Justiça Eleitoral, ()
funcionário que se valer de sua au
toridade para favoreceI' panido po-
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litico ou exercer pressão partidária
sôbre os seus subOr<linados.

Justificação
~

Trata-se de uma medida altamente
moralizadora da Constituição ele 934
<art. 1'70 n.:> 9) que o Projeto não re...
produziu, em conseqüência, talvez, do
espírito de síntese que presidiu à ela
boração do capítulo dedicado ao Fun
cionário P'úblico. - Paulo Sarasate.

N.o 313

Jt..crescen~-se no fin,al do § 3'.0, do
art. 182 o seguinte:

"o'u m·e:nores".

Sala das Sessões, 6 d-e junho de
1!M:6. - Nestarr Duarte.

N.O 314

Ao a,n. 19'1:
Redija-~:

"As leis e d,ecre:tos federais, as
sim como os atos e decisões das au
toridades da União somente seráo
executaíd'os por fll.."T1CÍonários esta
duais ou municipais, mediante auto
rização expressa do Govêrno Fe
deral" "

Justificação

O dispositivo ora .emendado diz o
seguinte-:

«As leis e d'8'Cretos federais, as
sim como os atos e decisões das au
toridades da União, serão executados
em todo o te,rritório do pais por tun~

cíoná,1"Íos federais, ou, em casos
esp,e-ciais, pelos dos Estados, me
àíante anuên..cia dos respectivos go
V€r!1:os" .

Pensamoss·er disp.ensável dizer-se
que "as leis e dec,retos federais
etc. .. "serão exe,cutad.as por junci':J
nários federais.' P01"qu.e isso está im
pllcii;o.

O que se precisa firmaI" é tão
sõmente que os funcionários esta
dna.is QJU.. municipais poderw exe
c.utar se:rvjç.os. federsis, depend·endo,
é evide-nt_e, d·e a utonzação do Go
vêrno da União e anuência dos go
vernos dos Esta.dos e dos Municí
pios,

E' justamente, o que ploeiteamo.9
com. a eme~da ora apresentada.

Rio de Janeiro, em .Assembléia.
Oonstituinte, 10 de junho de 1948.
- Da:n.:tas Júnior.

H.o 315

Redija-se a::.sim o artigo 193 :
"E' vedado à União, acs Estadw, ao.

Distrito Federa'l, aos Territórios c aC"s.
Municípios: ..

Justificação

O artigo Sl1p-ra veda à,União, aos:
Esta.dos, ao Distrito Federal e aos Mu-
nicípics criar úistinções entre brJ.si
1erras natos; esta.belecer, subvenciónar
ou embaraçar '" exercício de culto.:; re
ligiosos e dá oun-a.sprovidência.5-.

Entretanto, por omissão, os Ter:i
tórios nãO' estão inclUidos néste ar
tigo. E' o de que trata a presente
tmenda.

Em 10 de jlJJlho de 1946.' - José
Fontes Bomero. - Jonas Correia.

N.O, 316

O ri.o VII do art. 1.° das "Disposi-"
ções Transitórias".

Acrescente-se ao item VII - ·l'Tam_
bém são considerados brasileiros os.
que adquiriram a nacionalidade bra
sileira nos têrmos da letra b do arti
go 115 da" Constituição de la de No
vembro de lS37.

Justificação

Uma vêz qué o Pr-<:ljeto apresentado
ncio consigna como modo de aquisição
da nacionaliodade brasileira aquele
previsto pela letra. b da Constituição
de 1937, afigura-se-nos 'necessário o
acréscimo ora pró,posto, e a exemplo
do que se fez para os itens da Cons
tituição de 1891, estabelecendo modos
de aquisição de nacionalidade não es
posados pelo Proj eto. Sob pena de vir
a pairar dúvidas quanto aos que ha
jam adquirido a nacionalidad~ brasi
leira pelos mooos previstos pela letra.
b citada, e que serão tanto maiores
quando o legislador constitucional terá
tido o cuidado de menciona.r expres
samente a ressalta referente à CODS
tituição de 189,1.

S. s. 10-6-1946. - Luis Via.1m~
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N.O 317

Eme-nda Aditiva

Ao artigo 1.° § II, da Disposições
Transitórias, ~rescente-se:

""Enquanto esta mudança não for
efetuada. o atual Distrito Federal será
administrado por um Governador, ca
bendo as funções legislativas a uma
Câmara de Vereadores, ambos elei
tos por sufrágio direto, segundo a lei
estabelecer para os Estados."

Justificação

A autonomia do' Distrito Federal é
velha aspaação do povo carioca.

Já em 1889 - logo após 2. proclama
ção da República - o Govêrno Pro
visório, chefiado pelo Marechal Deodo
ro da Fonseca, no primeiro d~reto,

dispunha no artigo 10 que "o território
do Município Neutro fica provisà
Tiamente sob a administração imediata
do Govêrno Provisório da Repúbli
ca" e no Decreto 50-A, de 7 de Dezem
bro do mesmo ano, afirmava, em um
de seus consideranda, "a elevada mis
são do poder municipal desta Capital,
cujo govêrno deve ter autonomia pró
pria, a fim de bem satisfazer os salu
tares fins de sua instalação, concor
rendo para efetiva segurança da pes
soa e da propriedade de todos os ha
bitantes de Município e seu têrmo, para
manutenção de salubridade e da tran
qüilidade públicas e bem estar de to
dos os municipes."

Em 1890 - dia 22 ,de junho - foi
assinado o Decreto n.o 510, convocando
para 15 ele novembro o Primeiro Con·
.gresso Nacional e apresentando o pro
jeto de Constituição no qual estava
assegurada a autonomia do Distrito
Federal. No mesmo ano, a 23 de ou
tubro, era publicado o Decreto 914-A
no, qual estabelecia a "eletividade da
administração local.'~

Infelizmente, a Constituição de 1891
concedeu, apenas, autonomia limitada.
com eleição dos membros do Concelho
Municipal, sendo o Prefeito nomeado
pelo Presidente da República. Os mu
nicípios tinham direitos; os Estados
possuíam garantias; tudo se negou ao
Distrito Federal! Estudando as leis
brasileiras e as Constituições estran-

geiras, chega-se à deprimente conclu
são de que a. terra carioca, no plano
nacional, é inferior a qualquer mu
nicípio e, no terreno internacional,
abaixo de qualquer cidade, inclusive

. elo Distritó Federal do México. onde
tôdas as autoridades munici!lais até- ,
judiciárias, sáo eleitas pelo sufrágio
popular.

Assim espoliada em seus direitos vI
veu a terra carioca até 1934, quando a
Assembléia Nacional Constituinte,
atendendo ao desenvolvimento cul
tural e político da maior cidade do
Br.asil, resoh·eu dar-lhe ampla auto
nomia, com eleição dos membros dos
poderes legislativo ê' executivo, expe
riência que foi salutar para os altos
interêsses do povo. Mas essa indepen...
dência teve vida efêmera: a lei mais
fascista do mundo, decretada em 1937.
golpeou de morte a autonomia do
Distrito, cassando"até, o direito de voto
do cidadão carioca'!

Agora, que o Distrito Federal se
avantaja e se a'vulta dentre tôdas as
unidades da Federação,seja sob o ponto
de vista político-social, quer sob o
prisma cultural, financeiro e adminis
trativono momento em que se cor..s··
trói a Lei Magna, a Assembléia Na
cional Constituinte não pode e não de.
ve negar ao Distrito Federal o direIto
de eleger seu Governador, conforme
solenes promessas de todos os' partl'Clos
na maior campanha Giemocrática do
Brasil, como foi a de 1945, após tanws
anos de tirania, vexames e menospre..
50 pelo bem público.

E" indeclinável dever dos atuais
constituintes atentar bem para ao sl
tti.ação política do Distrito Fede~a.i:

está em jôgo a vida de um povo cuja
sorte será irremediável e definitiva··
mente selada. Presume-se que a n·,:l\:a
Constituição seja mantida por muiw3
anos - talvez mais de um século! 
não sendo possível, nesse inte!'irn, mo-

Os que têm convicção intervencla
nistas, que votem contra a autono
mia - é um direito que lhes assi.;~e.

lv!as os que intimamente são pa::.-tl
dários da alforria carioca, tenham a
c.oragem cívica. e o desassombro de
aprovar a autonomia contrà os eV2n~
tuais adversários que surgem dep:)~s
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N.O 318

Acrescentar ao número VI do artigo
1.° qas Dis'Posições Transitórias. o se
g-üinte:

"Mas tais aproveitamentos ~ explo
ração ficam sujeitos às normas de re
gulamentação que forem consagradas
na lei federal, procedendo-se, para êsse
efeito, a revisão dos contratos que os
rejam" .

Justificativa

:e:sse adend..o figura na C<>nsti
de 16 de julhq de 1934, como
12. o das Disposições Transitó-

'.

. 1. O}
tuição
artigo
rias.

2. 0) Justificando a necessidade dêsse
dispo:itivo, o e!l.tão Ministro da Agri
cultura assim se manifestou perante a
Assembléia Nacíonal Oo:nstituinte, em
cliscurso de 12 de a:bril de 1934: «A
medida. pleiteada não atenta. visceral
mente' ·-contra d.ireitos legitimos de.
quem qu~r que seja e correspondea.

de cumpr..r. o programa partidárto.
porque o individue pe1'de o próp.do
pensamento para adquirir o da 1ege!l
da sancionada pelo sufrágio Popula::•
A filosofia domi.nznte !lO atua.L sist.e
ma brasileiro é o -1e.eal partidário e
nunca a convicç2.0 pessoal, isto é, o
representante age em função do pa~

tido .. Dêste modo não se aceitará o
sofisma de alguns ilustres memb1"os
da atual Assembléia que afirmam
possuir pensamento acima dos 1'eSpec
tivos partidos como,_ por exemplo, no
que tange à autonomia carioca.

O proprio João Barbalho - o .a:uus
notável comentarista da Constituiçáo
de 1891 - dizia que "injusto tamDém
fôra assumir o Govêrno Federal a.
plena adminlstração da Capital Fe
deral, inteiramente privando-a das
franquezas de que gozam os .)utros
municípios e ainda os de menos Im-"
portância do país".

A autonomia qo Distrito Pe'à.era1,
quando vota,da na atual Assembléia
indicará ao Brasil os ho~ens que lh~
são fieis eos que· dêle se divoreiaroo-

Sala das Sessões, em 10 de junho de
1946. - José Fontes' Roméro. - Jo
nas Correia.

<ias eleições. O mundo hodierno, tão
eonvulsiQna'do, não mais admite pol1
tica penduIar ou de negaças: a de
.mocracia - que sobrevive aos home!lS
~ é caracterizada pelas l'epetlda.s
consultas às urnas; os que ontem fo
ram eleitos e não cumpriram as pro~

messas, amanhã serão fatalmetne re
pudiados ~ e o povo é inexorável em

.seus julgamentos.
Na República não houve, até .aoje,

um só estadista, digno deste nonle,
contrário ao ideal' autonomista. ln
c.icar-lhes os nomes seria fazer ~sta.

interminável. ~' suficiente apontar
um - o maior de todos - o sempre
lembrado Ruy Barbosa, eterno 5'uia
àos bons patriotas, que exclamava da
tribuna do Congresso: ".Bem ~1<:t~

está que ao peculiar interêsse dos m-.1
nicípios, nada respeita mais direta,
mais séria, mais vitalmente, do qu~ á.

eleição do chefe do executivo, em cada
municipalidade pelo eleitorado m'~'IJ.i

cipal". ,E mais adiante pergunta~ra':

- "Seria autônoma uma nação que ele
gesse os seus legisladores mas não in
terviesse na escolha dos executores
das suas leis?"

E' o próprio Ruy - o iluminado 
esclarecendo e apagan'à.o as dÚVIdas
acaso existentes à interpretação do'
item 10 do programa nacional do Par
tido' Social Democrático, que assegll
.ra: .<t autonomia p'olltica e adminlstra
t~va do DiStrito Federal, no que dlZ
respeito a seu peculiar interêsse, com
Câmara Legislativa eleita por sUfrá
gio direto".

Não mais existem no Brasil partJ.d<Js
estaduais. Todos são de âmbito na
cional e em .seus programas não ha
questões regionais - são ventilados.
tão sõmente, causas brasileiras e, en
·tre elas, está a do Distrito Federal, no
·que diz respeito ao seu peculiar inte
rêsse, que é a eleição do chefe do
executivo carioca. E', assim, a a~to

nomia do Distrito Fedaral, autêntlca.
aspiração nacional para não dizer in
ternacional - p0I'G.ue está em jôgo a
própria democracia!

Não é possível existir opír..ião pe3
soaI entre congressistas eleitos par ~a:~

·tinos. Cada um tem o dever pr~ipilo
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um claro imperativ<> de equidade. se
não fôr consignada, esta>beleeerá _uma
desvantagem onerosíssima para as em-'
presas e psrticulares que houverem
de obter concessões dentro- do regime'
estitu1do pela nova COnstituição; por
Q.ue, enquanto essas empresas tetia.m
os seus contratos, o seu capital,'o seu
funcionamento, os seus dividendos con
trol1:lidos pelo poder público, as demais
continuariam gozando de cancessõ€s
que feitas no regime anterior, não se
têm, até hoje submetido, pràticamen
te, a espécie alguma de !iscal.ização. '
Seus contratos constituem, sem em
gero, uma. vergonh~ para um país de
median-a estarão de civilização, con
venientemente compenetrado dos de
veres, de assistência aos interesses da
coletividade.

E náoé cabível que, cientes e cons<:1
ente disso, pretendamos moralizar o
regime a custa apenas dos que, daqui
por diante, vierem a prestar o seu
concurso à. economia nacional e isen
tado os outros, num verda'deiro -ato de
inconsciência. e -oovà.rdia, dêSses onus
que devem pesar legitimamente, équi
tativamente, sõbre todos aquêles que
se beneficiam, explorando essas' rlque~
zas na'turais.

saIa de sessões da Assemblé1:a Na
cional Constituin~, em 10 de juDho
tamento indefinido do resrectivo ti
de 1946. _. Fernanàe$ Tarorc.

N.O 319

Inclua-se nas Disposições Transi
tórias o seguinte artigo:

Art. No provimento dos cargos
das secretarias do Tribunal Superior
Eleitoral e dos Tl:ibunais Regionais
Eleitorais serão aproveitados os servi
dores públicos da União, dos Estados
e dos Municípios que estiverem à dis
posição dos mesmos tribunais.

J~tificaçdo

A legislação eleitoral vii;ente con
feriu ao Tribunal Superior Eleitoral
e aos Tribunais Regionais a atribui
ção de "organizar os serviços que jul
gar necessál"ios, requisitando, para isso,
os funcionários federais, estaduais e
municipais e. do DiStrito Federal que
entender. ,. O regime da requisição

tem caráter transitório, sob pena de
prejudicar a organizaç'.ão dos quadros
das repartições- e serviços públicos.
A criação de um cargo pressupõe a
necessidade de sua existêncía e o afas
tular perturba a normalidade do me
canismo administrativo, notadamente
quando o funcionário requisitado ocupa
cargo isolado. O projeto, nas dispo
sições gerais relativas ao Poder ';u
diciârio, atribuiu competência aos tri
bunais para a orga.nização dos ser
~ços das .suas secretarias e o pro
VlInento dos cargos e funções dos qtla
dros assim constituídos. Em vigor
a Constituíção, os tribunais eleítorals
darão orgaIiização permanente àS suas"
secretarias, cessando, por conseguinte,
o sistema de requisição de servidores
públicos até agora adotado.· g justo

. que o pessoal que vem servindo nos
tribunais eleitorais seja aproveitado
na organização definitiva daquelas se
cretarias, mesmo porque a permanên
cia nas funções representa um atestado
de capacidade funcional nas ativida
des admi.nistrativas ~ justiça elei
toral.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Raul Barbosa. - Almeida
Monte. - Egberto RodTig-o.le8. - Gen
til 'Barreira. - Castela Eranco. 
Dario Caràoso. - Frota Gentil. 
Edgarà Arruda. - Crepory Franco.
- Hugo Carneiro. - Argemiro Fia
lho. - Odilon Soares. - Mata Neto.
- Martiniano de Araújo.

N.O 320

Acrescente-se ao CapItulo de Dispo
sições 'I'ransitóna.s:

Art. Dentro de um ano, a. partir
da data em que fôr prom1J1gada a
presente Constituição, a. União eXe
cutarã, com a participação dos Es
tados, Territórios e Municípios. um
plano de alfabetização popular, em
todo o território nacional.

Jústijicaçáo

A presente emenda. dispensa justi
ficação. Vale"·destacado, ~rém, que
o ali exposto já. está. nas cogItações
do atual Ministro da. Educação," t;e

gundo suas declarações à 1mpr~.

á respeito. Estatwndo-o, porém, cUm-
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pre a Assembléia Constituinte com. o
mais sagrado de seus deveres., qual o
de procurar livrar o país da grande

. mancha do analfabetismo, em índices
tão altos quais os nossos.

Sala õ.as Sessões. 14 de Junho de
1946. ......::. Gabriel PassOs. - Maga
lhães Pinto. - José Bonifacio. -.
Lycurgo Leite. - José Monteiro de
Cástro. - José Maria Lopes Can
çado.

N.o 321

.Inclua-se nas Disposiçóes Transitó
rias:

Art. Os atuais extranumerários
são -equiparados, para todos os efei
tos, ias funcionários púbI:.cos. desde
que contém mais de dois anos de ser
viço ininterrupto e exerçam função
permanente.

Justificação

Objetiva a emenda fazer cessa.l",
imediatam.ente, agós a vigência da
Constituição, a situação excepc:onal
em qUe se encontra a numerosíss~ma

classe dos extranumerários, dentro d.o
quadro geral dos servidores públieo5.
Não se compreende, realmente, senão
como í:rúto de unia iniusti~a, que ser
vidores públicos que exercem funções
permanentes, além do período normal

,de e~tabilidad>e - muitos deles suome
tidos a provas de habilitação em tudo
semelha:ntes a'cs concursos - não 1e3
frutem .tôdas B.6 vantagens 8.. garan
tias dos dema:s funcionários. A fs.l
ta _de eqüidade é flagrante, e dai s,
onda. de reclamações que se espral""
pelo país inteiro e vem repercu,;~!,

através de insistentes apelos até o re-
cinto desta Assembléia. .

Tal 'Situação de desequllibrio, além
de constituir um d2SeStfmuIo para a
maior parte dos servidores da nação,
afigura-se incompatível com um regi
me de sã democrac:a.

A equiparaçáo. de que trata a_pre
sente emenda foi adstrita aos servi(i{)
res que exercem. funÇÕeS' permanentes
pelo motivo óbvio de que não seria
''RIltajcso para a nação. garantir a
establlldade çie ~re~s qtJle só
even~ente lhe prestam. serviçoS.
~ézn d1sso. -convém sal1entar, que 9.

medlela. proposta não acarretará ':lU-

'mento de' despêsa para os cofr~ pú
bI:.cos, n.em prejuízo para os atuais
funcionários .

O Decreto-lei n.o 240, de 4 ãe feve
reiro de 1938, que dispôs sôbre o p~s

soaI extranum~rário:-colocou êsses 5e,;:-
vidores - mesmo os que exerct::m
funÇÕes permanentes, há mais de dois
anos - à mal"gem do regime normal
em que se proc~ssam tôdas as vanta
gens e se ass-eguram tôdas as garao
tias, atentando -evidentemente contra
os princípios de justiça.

Também a exposição de mot17QS

n.o 501, -de 8 de dezembro d-e 1938. do
D. A. S. P. r que acompanhou o Esta
tuto dos Funcionár:os Públicos, acen
tua qu·e:

"Os extranumerários não estão in
cluídos nos dispositivos do Estatuto.
Falta-lhes, em face da doutrina, o
elemento primordial que caracteriza
o funcionário. isto éz o caráter perma
nente do serviço (o grifo é nosso) ou,
na frase de Jéze. le caractere per~

nentJ normal. ordinaire de l'emploi i
l'inclividue. (Les Contracts Adminis
tratifs. 7.a ed.• voI. I,pag. 184).

Torna-se' oportuna, por cons-eguinte,
como uma reparação imprescindível., '),
aprovação da presente emenda.

Epílogo Campos. - Paulo Sarasate.
- Egoerto Rodrigues. - Gentil Bar
reira. - Munhoz da Rocha. - VaIfre
do Gurge7.. - José Varela. - Miguel
Couto.' - l~ag(J.lhães Barata.. - La
meiTa Bitencou,'t. - Moura Carvalho.
- Ernani Satiro. - Fernandes Teles.
- Artur F,ischer. - Café Filho.- João
Boteüw. - Domingos Velasco. ....;". An
tenor Bogêa. - Jorge Amado. - Ja:.
Zes Maç'hado. - Leite Neto. - Alfredo
Neves. - Nelson Parijós. - Gua:-ací
Silveira. - J~ão AmazOnas. - Mau
riei.? Grabois. - Severiano Nunes. .:.....
Joao Mendes. - Plínio Pompeu.
M edt#ros Neto.

N.o 322

TíTULO VI,,

DISPOSIçõEs GERAIs

DisposiÇÕes Diversas

Inc1ua.-se o Seguinte:
Art. 5. o Preced.erá à. ~oncessão dQ
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serviço de fomecimento de energia
elétrica:

I - ampla divulgação dos direitos
e o-btig~ções do concessionário;

TI - audiência dos Es"tados e Mu.
nicípios situados na á:r-ea a.tingida.
nelo respectivo contrato... .

Justificação'

o :projeto _mantém a competência
àa União para legislar sôme águas
e energia rJ.d.!"oelétrica, ficando .as
s~guradz. a subsistência. da legislação
ordiná=ia. que presentemente rege a
espécie (art. 197 do Projeto). O co
mérdo de energia hidro e termoelé
trica é regulado pela· União e a ex
ploração dêle depende de concessão
do govêrno federal. Se, por outro la
do, há necessidade de unüicar .3. po
1ítica govexnamental para a solução
dêsse magno problema, não se pOde
negar o interêsse local na explora
ção efici-ente dêssenegócio,. já em
atenção às' solicitaçÕES legitimas das
popu.làções locais.. na. iPresta.ção de
um serviço eficiente e na modicida.-'
de das tarifas, já .porque os Estados
e Municípios mantêm outros servi-

. OS públicos indispensáveis que depen
dem dessa concessão .. Estados e Mu
nicípios não podem. ser estranhos a
certas esti·pulações dêsses contratos
finnados entre os concessionários e
o govêmo da Uniã.o, sob pena de se
suj€iltarem a ~sições às vezes in
convenie...·ltes e onerosas, devendo, as
sim, se.r-lhes asseguratia, oportunida
de para. a salvaguarda. dos seus legí
timos interesses. sanando essa. la.
cuna, . a emenda também estabelece,
em. de!sa da coletividade, o sistema
da ampla publicidade, antes da con
cess::..> do serviço, para que se possl
bilite a concorrência. de quantos eS 
tej~ em condições de obter a coc
cesSto. .

sala. das sessões, 10 de junho' de
1946. - RauZ "Ba.7'bOSa. - Francisco
de Almeida Monte. - Ca.stelo· Bran
co. - Ant6nio ãeFrota Gentil. 
João Botelho _ Ga.briel Martiniano.
- Hugo Canteiro. - Argemiro .Fia
lho. - Odilon S04Tes. -.Mota. Neto.

N.O 323

Eme1l.da. aditiva

Acreseente-se onde convier:

Artigo... - O poder legislativo va
tará. o Estatuto d'OS Funcionártos Pú
blicos, obedecendo às seguintes nor
mas, desde já em vigor:

l,a O quadro d-os funcionálios pú
blic<>s compreenderá. todos os que
exerçam cargos públicos, seja qua.l
rôr a forma de pagamento.

2.a Só duas categorias de funcloná
a:ios existirão: efetivos e interinos.

3.a Todos os atuads funcionári~ ex
tranumerários, contratad-os-, designa
dos, ~aristas, mensalista.s, ou que outra

. denominação tiverem, serão automà
ti:camente efetivados com a promulga
ção desta constituição, exc~ão feita.
dos interinos ocupantes de cargos,
cujos titulares não estejam definiti
vamente afastados e dos nomeados em
comissão.

4.a Não haverá cargos isolados, sen
do todos de carreira..

5.8 A primeira investidura nas re
parti~es administrativas efetuar-se-á.
depois de axame de sanidade e con
curso de provas ou titulos.

6.a Salvo os casos previstos na Cons
tituição, serão aposentados comp11lsà
riarnente os funcionárics que at1n
girem 68 anos de' idade.

7.a A invalidez para o exercicio do
cargo ou pôsto determinará a aposen
tadoria ou reforma que sera. concedi
da com vencimentos integrais se o fun
cionário contar mais de 30 anos de
serviços público efetivo ou, excepcio
nalmente, menor prazo, segundo deter
minar a lei.

S.& O' funcionário que se invalidar
em conseqüência de acidente ocor
rido no serviço, será aposentadõ' com
vencimenbos integrais qualquer que'
seja o tempo de serviço; serão também
a.posentados os atacados de doença
contagiosa. ou incurável. que os ina-'
bilite para o seí'viço do cargo.

9.:1. Os proventos da aposentadoria,'
jubilação ou reforma serão semP1'e'
iguais aos de igual categoria em ativi
dade.

lo.a Todo funcionãrio público tem
ctlre1to a. recurso contra. decisão -di.sei-
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plina.r e, nos casos determinados, à.
revisão de processo em que lhe impo
nha penalidade salvo aS e:lOOeções da
lei militar.

1l:~ O funcionário que se valer d3. sua
autoridade em favor de partido po
l1tico ou exercer pressão partidária. sô
bre seus subordinados. será punido
com a pe.rà.a do cargo, quan.d() provado
O' abuso em processo judiciário.

12.11. Os fundonários terão direito a
férias anuais sem desconto e a fun
cioná.ria gestante também a 3 meses

, de licença com vencimentos integrais.
. 13.11. As promoc;ões serão por -anti

guidade ou merecimento de' acõrdo com
a lei. .

14.3. Para cada perlodo de 10 anos
àJe efetivo exe~ício. o funcionãrio
terá direito a. 6 meses de licença
prêmio com. vencimentos integrals
ou. na. desistência, a conta.r em
dôbro êsse tempo, para efeito táo
sOmente de aposentadoria..

15. P.Ma efeito de aposentadoria,
o tempo de ser:iç.o público munici
pal; estadual ou federal. será so
mado, sem qualquer redução.

16 - Salário-família.

JustifiCação

. E' l.a.mentável que.. o projeto da
Oonsütuição omita., no capitulo con
ceNWnte aos funcionã-rios públicos,
os 'direitos, vantagens e gaI8lD.tias
COrisabstanda.das 113. lei magna de
1934 e conservados . na oarta de
1937.

Não se pod.e dclxa.r para a legis
lação ordinária - osci1ao:t-e como a.
politica p&.'1ldária - táo categóri
cos direitos dos s-ervidores da uação.
.Aposents.doria, férias anuais. llcen
ça.-prêmio, repouso da gestan.·te, etc.
são vitórias Já s.dquiridas e deverão
ser mantidas no texto da nova. CQIlS
tituição, pa,ra. não safrerem possíveis
restrições. Na presente emenda co
gita.-5Ie de ganntir o que já existe
aerescentand-o-se' a;pen~: .

4) extinção dos extranumerá.ri~,

contratados, cUa.rista.s e mensa.listas,
que s-erão efetivados;

b) restabelecimento da. licença.
premio:

c) igualda.cle de .vencimentos dos
inativos com os em ativida.des;

d) extinção dos cargos isol2..dos.
e) conta.gem mtegral do temp:> de

serviço, mesmo no caso da. passagem
do funcionário de· um serviço para
outro.

Evidentemente, é medida salutar
of·erecer a essa. numerosa.. legião de
funtCioná-.-ios extranumerários a ga.
rantia dos efetivos cujos deveres e
obriga.ção são iguais aos outros.

A licença-prêmio é sempre úma.
oportunida-de que· o Govêrno dá para
o revigoramento físico e intelectual
do servidor que, se quiser, d~sistirá

dessa vantagem e contará o' tempo
. em dôbro. para efeito de aposenta
~oria.

Quanto aos vencimentos dos ina
tivos, a. emen-da. repara um ato de
justiç:2. e de humanidade. O funcio
nário aposentado é' sempre inválido
ou drente, necessitando, conseqüen
temente, de remuneração capaZ de
lhe a.ssegÍlrar a existência. no mesmo
rítmo de vid1i. anterior. .

A extinção dos cargos isolados é
imposição da conciência. de todos.
Nã.o se pode compreender que o fun
cionário não tenha, aspirações de
melhoria nem um estímulo na sua
próPria função. Por uma série de
fatores, de ordem psicológica, de or
dem fiÍla.n.ceira, de .....01"dem adminis
tratLva e, mesm'O de ordem discipli
na.r, o funcioná.r1o deve ter diante
lie si uma ca.rreira, na qual êJ.e in
gresse· no primeiro degrau e pode
e,tingir o mais alto pôsto graças ao
seu. zêlo, decllca.ção, cumprimento do
dever e à sua. antiguióade. .

Pela atual situação, o fun.cionárlo
\lUe passar do serviço Federal pMa
o EstSidual perd'e 2/3 do tempo de
serviço e o f'uncionáI'Ío municipal.
que fôr nomeado pS4"8. cargo fed@osJ.
pexde todo seu tempo de serviço!
E, aSsim, odiosa. a legislação ora
em. vigor..Pela. emenda apresentada..
o tempo .de serviÇO será. sempre
computàdo. parque, na realidade. <>
funcionário, municipal, estadual ou
federal é, sempre, quer queiram..' ou
não os senhores do D. A. S.' P.
funcionárlos do Brasil!
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E' função precípua do Estado am
para.r seu servido::, d~<io-lhe ciireitos
e regalias para· poder exigir o má
ximo rendimento.

Sala das Sessées, em. 7 de junho
de 1l.M6. - José Fontes Romero. 
Jonas Correia.

N.O 324

. E1ne.'Uia aditiva.

Acrescente-se, onde convier:
"Promulgada esta Constituição. o

Presidente da República nomeará, no
prazo máximo de 60 dW.s. uma :::0
missão de técnicos de reconhecido va
lor, para proceder a estudos das vá
:-ias localida<les adequadas à instala
ção da Capital. O relatório dêsses
estu<los' será encaminhado ao Con
gresso Nacionsl que, a partir da data
de seu recebimento, terá 60 dias para
fixar o local dentre os indicados. Se o
Congresso exgctar o tempo sem se pro
nunciar, estará automàticamente apro
vado o local íil,dicado no primeiro item
do relatório. O Presidente da" Repú
blica, sob pena de responsabilidade,
terá, então, o prazo improrrogável de
5 anos paTa transferir a' sede da Ca
pital. "

Justificação

Todas as constituições republicanas
têm çogitado da transferência da Ca- .
'Pital . e os poderes públicos teimam
em não cumpri..r tão desejado objetivo
Nenhuma inidativa houve nesse sen
tido. torna.."ldo, assim, letra morta
importante dispositivo constitucional

Com a emenda' apresentada, indi
cando competência de poderes, fixan
do prazos e estabelecendo responsabi
lidades, será uma . realidade a traU:5
fe~ência da Capital. 'De boa fê polí
tica e administrativa, ninguem negarão
apoio a tão salutar medida.

Em 10 de jUnho je 1946. - Josê
Rom.éro. - Jonas Correia.

N° 325

Acrescenté-se, onde convier:
.Art. . •. Fica extinto o Territó!"io

de Iguaçu, sendo reincoI'J}Oradas aos
Estados do Paraná e Santa Catarina.
as cil'cunscriçóes destacadas dêsses
Estados para a formação daquele Ter
ritório.

Sala das Sessões, em 10 de junho
de 1946. - ],fu:nhoz da Rocha. 
Lauro Lopes. - Aramis Ataide. 
Erc.sto Gaerl:ner. - Eoberto Glas-..
ser. - Melo Braga. Fernar..do
Flores. - Munhoz de Melo. - 1oão
A.guiar. - FláVio Guimarães. - Gomy
Júnior. '- Tomás Fontes. - Tavare3
ã,'AmaraZ. - Raul PiZZa. - AZicmar
Baleeiro. - Luís 'triana., - Aloísio
de Carvalho. - Manuel Cruz. - Cle
mente .1\<Iariani, extendendo o ccnteú-- .do da emenda aos demais tenitóri05,
excessão do Território do Acre. - Al-

,berico Fraga. - Agostinho Monteiro.
- Dantas Júnior. - Amando Fon-
- Aureliano Leite~ - Epílogo Cam-
tes. - Sousa Leão. - ,TeZedo Pif"d.
poso - PZínio Barreto. - Paulo Sa
Tasate. - Alves Li1'lJW.res. - Alencar
Araripe. - José de Borba. ~ Flores
da CU'iZ·ha. - Jacy de Figueireco. 
A.rtur Fischer. - Gabriel Pa~sos. 
Magalliães Pinto. - Osório TuyÜty.
..:.- Edgard Aruàa. - Hamilton No
gueira. . -. Severiano Nunes, exten
d~lldo aos demais ter~itórios, excluído.
o Território db Acre. - Pedro,VeT
ga.ra. Medeiros Neto. Gói3
Monteiro. - Domingos 'Velasco.
_4.rtur Bernardes. - Lair Tostes. 
OZinto Fonseca. - José Leomil. -

, -
Joaquim Libânio. - Daniel de Car-
vaZho. - José Remero. - José Bo
mfácio. - Lic1irgo Leite. - Lino
Machado. - Jo~é. Augusto - Hen
rique Novaes. - .l.Zvaro CastcZo. 
João l'ãendcs. - 3ior..teiro de Castro.

Ernani Sétiro. José Gau-
dêncio. j cã.o .4.gripzn.o. Al
tino Arantes. WaltE:í Franco.
- Gilberto Fr~íe. - Jonas Coreia.
- Horácio Lafer. - Guilherme Xa-
vier. - Coelho Rodrigues - Ve1'~

naud Wa1UlerZey - Antõnio SiZva
Baeta Neves - CamPos Vergal.
Caiado Godói. - Nçsto7' Duarte.
Miguel Couto. - Bastos TaVares.
Lauro Mónteneg;-o - João cieofas.
- DiQ11.íeio Duarte - José Varem.
- Georgino A'Z)elino
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Justificação

Na discurso proferido na sessão de
23 de Maio ,demonstrei a improcedên
-eia. da criação do Território'do Iguaçu
sob os três seguintes aspectos: .

1.0) Redivisão territorial do, Brasil.
2 ..°) Incorporação de áreas abando-

nada.s à civilização brasileira. .
3°) Vivificação das fron~ir2.s.

O decreto aue criou os novOs terri
tórios federais não contém nenhum
considerandum. Mas já estavam es
tudados anteriormente pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística,
cujo secretário geral, Sr. M. A. Tei
xeira de Freitas, escreveu em 1941
em '''Problemas da Organização Na-'
cional": ,"OS Estados em que se de
verão organizar os Teritórios Fe
derais continuarão' como unidades au
tônomos da Pederação. Excetuados
Santa Oatarina e Paraná que deverão
reincorporar ulteriormente as circuns
crições do Território Federal formado
na sua região ocidental ,os demais Es
tados em que es constituirem Territó
rio terão definitivamente reduzida ~ua

juriscüção a um âmbito geográfico
.compreendido entre os limites de área.
fixados no item precedente· (25D.COO a
350.000 km.2) para as Unidades Ter
ritoriais. Os Teritórios a que êstes
últimos Estadas derem lugar serão iu
turamente novos Estados".

&se o es,píritá que presidiu a cria
ção dos Territórios, ficarão o em ca
ráter provisório .0 dê Iguaçu, porque
o Paraná com 199.89'7 km2 e Santa
Catariná com 94.998 km2 pOSuiam
antes, do seu desmenbramento, área
inferior a 250.000 km2, base mínim2v
de uma das propostas da divisão ter
rItorial do Brasil.

Estabelecida essa diferença essen
cial entrê o caso do Terltórlo do
Iguaçu e o dos demais territórios que
atingiram Estados de superfície su-

'perior a Um milhão -de quilômetros
quadrados. demonstrei que ainda,
quanto a incorporação de áreas que
estariam abandonadas à civilização
brasileira e quanto à vivifação das
fmnteiras. não há. m-otivos que juS
tifiquem a criação de Território do
Iguaçu. Pois, dada a. superfície rela
tivamente pequena dos Estados em

.que 'foi cria.do, todo o serviço, todos
os benefícios que o Govêmo -Federal
venha a fazer na região, na sua or
mação áe resguardar os interêsses na
cionais e atender os· problemas de
fronteil"as - funçóes que lhe é pri
vativa - poderiam e deveriam ser
feitos dentro da anterior divisão admi
nistrativa, sem prejudicar o desenvol.
'vimento dos dois Estados nem sacrifi
car o seu futuro.

Acresce que a região possui elemen
tos suficientes nara' um próspero fu
turo sem necessidade da criação do
demográfico do Paraná e Santa Ca
Território. O rápido desenvolvimento
tarina esté atingindo já. a região do
Território do Iguaçu. Há faixas enor
mes em ambos 'os Estados que são
'Verdadeiramente zonas pioneinls, para
onde convergem populações de várias
origens, principalmente 'de São Paulo
e do Rio Grande do Sul. Essas zonas
pioneiras, com o seu desenv-olvimé'nto,
simplesmente espantoso já começaram
a atingir a região abrangida pelo TeT-

. rit6rio e garantem, assim, a sua in
. -.corporacão definitiva à cDn~ivência

brasileira, e, simultâneamentê, a vi
'vificação das fronteiras nacionais na
quela altura .

A Companhia de Fronteira locali
zada em Foz do Iguaçu, há muitos
à criação do Território, tem produ
anos, isto é, em época muito anterior
zido be-nefícios incalculáveis no sen
tido da -nacionalize.ção. Não foi pre
ciso. para colher êsses benefícios, criar
o Território.

A magnifica esrtada de' rodagem de
Ponta Grossa a Foz do Iguaçu. obra
notável ainda em andamento jã está.
nroduzindo efeitos extranumerários no
progresso e povoamento da zona. A
sua conStrução for iniciada antes da
criação do Território. .

Sob o' ponto de vista financeiro,
haverá grande economia para. o Go
vêmo Federal com a supressão do
Território, que se organizou com uma
burocracia multo cara. Aplicado em
estradas metade do que es~ atual
mente dispendendo, o Governo Fe
deml, feita a reincorporação do Ter
ritório aos dois Estados, provocará O~-

.nefidos muito mais amplos à região.
Pelo desenvolvimento normal da :'e

gião, e pelas suas rendas. ambos os
Estados Possuem elementos sUficien
tes para a tender as suas 'necessidades
em assistência e educação.

,Quanto à. defésa nacional. dada ~a
pequena área dos dois Estados, nao
há. justifice.Qáo para o Território, se
é, que sob ês~ aspecto, se pode jus-
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tificar a e.~ de algum teritório,
poiS é impossível exitir uma diVÍ$áo
administrativa do Brasil que venha
tolhe:r o Oovêmo Nacional na. sua
fUDç3.0 de- zelar pela integridade do
BI1lSU. - _

Tôdas as Constituições que. o Bmsil
tem possUído, garantem ao Poder cen

,traI os recursos e os meios necessá
rios à. defesa. da Nação.

Pelo projeto da Copstituição que
estamos discutindo, compete privati
vamente à ún.iã.o pelo no IV do ,Ar
tigo 3.°: "Organizar a. segurança. das
fron~1ras e 3: defesa. externa", e pelo
n.o vm do mesmo art. "P!'over, sem
prejuízo dos serviços policiais locais,
aos de policia marítima, aérea e das
fronteiras" .

Essa. S€gurança não é prejudicada,
não pode ser prejudica'da por nenhu
ma divisão administrati'va. nem auto
nomia local. CoeXistem os' poderes da
União, dos Estados e dos Municípios,
cada um no seu setor próprio.

O art. '170 regula nas 'zonas consi
deradas imprescindíveis à defesa na~

cíonal, as atividades dos poderes eS
taduais e municipais e de particula
res, tornando-as depend~nt.(!s do Con~
selho de Segurança Nacional. Nada
mais justo. Pois tôdas as restrições
se devem impôr, quando em- jôgO os
interêsses da defesa nacional.

Pelo n.O m do art. 187, inclue-se
entre os bep..5 do domínio da União,
"A porção das terras devolutas, que
seja- indispensável de um 'modo geral
à defesa das' fronteiras, e bem assim
à constriIção de fortificações e outras
obras unilateraí.'5, e de estradas de
ferro federais" .

:tsses dispostivos - são bastante cla
ros, e não <:onstituern novidade ·nas
leis fundamentais do Brasil, para de
monstrar a desnecessidade da criação
do Território de Iguaçu, dadas a.s suas
condições peculiares, para a seguran
ça naeional.

Com a criação do Território do
19uaeu, o Paraná perdeu 25,7 % de
sua superficle .E' a. maior porcenta
gem perdida por um Estado para a
formsção de Território federa!, cuja
divisa vem a.té 25n quilômetros da
fronteira estrangeira e abrange ao
norte uma parte de divisa com Mato
Grosso.

Para o progresso da zona que agora
começa. a desenvolver-se com os re
cursos rróprlos dos Estados que for
maram o Território, e não cem. a
montagem eis. cara. burocracia. da nova
máquina. adminiStrativa, o Govêrno
Federal nã.o sõmente não concorreu,

como até impediu. evitando que --se
construíSSem estmdas pan a fron
teira..

Conservando a. mesma divesão ad
ministrSti-m, pode o Govêrno Federal
auxillar, como é de seu dever. o de
senvolvimento de zonas que, mais de
perto, interessam 4 Nação.

Diz o parágrafo 1.° do Art. 114 do
Projeto da. Constituição" Aos Estaàos
se concederã, de modo equitativo e

-meã.1anteacõrdo, o auxilio .federal,
nos casos e condições que a lei esta
belecer". E' êsse um dispositivo geral.
O caso do Paranl1 e Santa. Catarina.
na sua zona doe limites com o estran
geiro, é uma. caso especia.l, por di2er
respeita à. tôda a nação. Mas essa. ?e
g1ão nada pede senáo atos norn;t.ais.
usuais, do Govêrno Federal,. ;para cres
cer e desenvolver·se. Tem recursos
próprios para progredi.r. E' só não
impedir.

Sob -qus.!quex aspecto que se consi
dere o Território do IguaÇu, n~ há.
motivos para a sua crisção e, menos
ainda, pa.ra a sua manutenção.

Sala das Sessões, em 10 de Junho
de 1946. - Munhoz da Rocluz .•

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a hora da sessão; vou levantá-la,
designanüQ para a de amanhã, a se-
guinte '

ORDEM DO DIA

CONTINUAÇÃO DA DISCUSSÃO, EM SEGl1N1>O
TORNO, :00 PRQJ'ETO n.1\. CON5'l'ttUISÃO

(Sétima Sessão)

Dei:cara.m àe compa.recer 54 Se
nhores Representantes:

Pe:trtido Social Democrático

~nas:

Leopoldo Péres.

Pará:

Alvaro AdoI:fo.

Maranhão:

Vitorino Fre!re.

ceará:

Osvaldo Stu<:h4"'t.

Pernambuco:

Jarbas Maranhão.
C<)sta PôrtQ.



Ulisses Lins.
Pessoa Guerra.

A 10 <Pftl> ....
~~."

José Maria.
Afonso de carvalho.

Bahia:
I

Fróis da Mota.
Luis Barreto.

Espírito Santo:

Ari Viana.

Rio de Janeiro:

Eduardo' Duvivier.
Paulo Fernan<ies.
Getúlio Moura..

Minas Gerais:

Levindo Coelho.
Cristiano Machado.
J oaqumi Libânio.
Rodrigues Pereira;
Milton Prates.

São Paulo:"

GofredoTeles. '
César Costa.
Martins Filho.
Silvio de Ca.mpos.
José Armando•
.João Afbda1a..
Honório Monteiro:

Paraná: .

M'U.n11oz de Melo.

. Santa Catarina:

Ivo d'AqUíno.
Aderbal Silva.
Altamiro Guimarães.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:
Nicolau Vergueiro.

União Democrática Nacional

Ceará:

Gentil Barreira.

Paraíba.:

João 'O"rsulo.

Pernambuco:
Lima cavalcanti.
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Alagoas:

Freitas Cava.lcanti.

Sergipe:

Heriba,ldo Vieira.

Rio de Janeiro:

Romão Júnior.

Minas Gerais:

José Bonifácio.
Milton Campos.
Lopes ca.nçado.
Licurgo Leite.

São Paulo:

Mário Masa.gão.

Partido' Trabalhista Bra.sileíro

Distrito Federal:

Rui Almeida.

Minas Gerais:

Leri Santos.

Sã.o Paulo:

Hugo Borghi.

Partido Com.unista do Brasil

São Paulo:

Osvaldo Pacheco.

Partido RepubZicano

Minas Gerais:

Be'rna.rdes Filho.

Partido Popular Sindicalista.

Cearã:

Olavo Oliveira.
João Adeodato.

Partido Democrata CristQ.o

Pernambuco:

Arru-da Câmara.

São Paulo:

Manuel Vitor.

Levanta-se a sessão às 18 1Wras



81.a Sessão, em 11 de Junho de. 1946

Presidência do Sr. 11-felo Viana, Presidente.

~ .

As 14 horas ·comparecem os Senho
res:

Partido. Social Democrático

Acre:
Hugo Carneiro.

Amazonas:

Valde·mar Pedrosa.
Pereira da Silva., ,

_ . Maranhão:
Pe:-eira Júnior.

Piam:
_I\rêia' Leão.
Sigefredo Pacheco.

Ceará:
Almeida Monte.

Rio Grande do Norte:
Valfredo Gurgel.
Mot~ ~eto.

Pernambuco:
EtelVino Lins.
Agamemnon Magalhães.
Osvaldo Lima.

Alagoas:

Teixp.ira de Vasconcélos.
Lauro Montenegro. -

8ergi.pe:

Leite Neto.
Graco Cardoso.

Bahia:
Altamirando Requião.
Disttito Federal:
Jonas Correia.
José Romero.

Rio de Janeiro:

Carlos .Pinto.
Bastos Tavares.
Acúrcio Tô:rres.

]Minas Gerais:
:n.re!o Viana.
'\Vellington Brandão.
José Alknlirn.
Alfredo Sá.

São :Paulo:

Ncveli Júnior.
Alves Palma.

Goiás:
Pedro Ludovico.
Dario Cardoso.
Diógen-es 1\[agalháes.
Caiac.o Godói.

1\{ate Grosso:
Pones Arruda.

Paraná:
Roberto Glasser.
F·ernando Flores.
João Aguiar.
Ar~mis Ataíde.
Gemi Júnior.

Santa Catarina:

Nereu Ramos.
Aderbal Silva.
otacllio' Costa-o
Orlando Brasil.
Rogério Vieira.

Rio Grande do Sul:
Daniel Faraco.
Manuel Duarte.
Souza Costa ..

União Democrática Nacional

Amazonas:
Severiano Nunes.

Piauí:

Matias Olimpio.
José Cândido.
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Ceará:
Fernandes Távora.
Paulo Barasate.

Rio Grande do Norte:
José Augusto.

Paraíba: .

Aluísio AlvP.s.
-Adalberto Ribeiro.
.J oão Agripino.
Plínio Lemos.

'"Ernâni Sátiro.
Ba.hia:

Juraci, :Magalhães.
Nestor Duarte.

Espíriso santo:
Luis Cláudio.

Distrito Federal:
Hamílton NogUeira.
Hermes Lima.
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

Rio de Janeiro:
Soares Filho.

Minas Gerais:

Monteiro de Castro.
Gabriel Passos ..

São Paulo:
Romeu Lourencão.
.Plfrlljo 'Barreto:
To!edo Piza.
,Tertuliano Leite.

Goiás:

Domingos Velasco.

::Mato Grosso:
Vespasiano Martins.
João Vilasboas.

Paitido Tra.balhista Brasileiro

::Sahia:
Luís ~go.

Distrito Federal:

Antônio SUva,.

, R!.o ~e Janeu'o:
Abelardo Mata.

Minas Gerais:

Ezequiel Mendes.

São ·Paulo:

Pedroso Júnior.

PaTticlo Comunista'do Brasil

Bahia:
Carlos Marlghela.

Rio<ie Janeiro:

AIci~es Sabença .
São' Paulo:

J <>Sé Crispim.
Jorge Amado.
caires qe Brito.,

Partido .Republicano

Pernambuco-:. ,
Souza Leão.

Minas Gerais:
Felipe Balbi.

São Paulo:

Altmo Arant-es.
Partido ..Republicano PTOgresS-=~ta.

Rio Grande do Norte:
Café Filho.

.São Paulo-:

Campos Vergal. -
~ Partido ~ibertador

Rio Grande do Sul:
RaUl Pila. '

O SR. PRESIDENTE - Achando
SE' ~resente nov-enta 8en...'lJ.ores Repre
sen.ts~ntes, declaro aberta a sessão.

Passa-se à leitura da ata da sessão
anterior.

O SR. HUGO CARNEIRO (1:0 Su
plente, servindo 'C07r..o 2.0 Secretário)
procede à leitura da ata.

O SR. P>RESIDENil'E -- Em dis
cuss&.~ a ata.

O SR. ALT.AMIRAl\TDO REQUIAO
-- Senhor Presidente, peço a Palavra,
sôbre a ata. ' .
. O SR. PRFSIDEN"TIE - Tem a

palavra o nobre Rpresentante.
O SR. ALTAMIRAN'DO REQUIAO

(Sôbre {/, ata) _- Sr. Presidente. são
três ligeiras retificações' que desejo
fazer à ata. '

A primeira refere-se. à uma respos
,ta minlla ao Representante Hermes
Lima, quando S. Ex.& afirmava não
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t:;eT conveniente a substituição do sis
tema de concurso de títulos e provas
por um expediente que invertesse o
critério de seleção, de provas sOmente
para títulos. .

Respondendo ao aparte, quis eu re
tificar o engano do meu colega.. aflr
reando que na. minha. emenda tam
bém fa·lava. em obras - titulos e
obras" . Na ata por equivoco. ·saiu
publicado "titulos e provas"_

Adiante, ;por um descuido de pagi
nação, no trabalho tipográfico, saiu
atribuída a mim. uma frase -do apar
teante. Sr. Deputado Hermes Lima,
no julgamento feito; por S. Ex.a. ~e
forma. .Francisco -Campos. Como meu
ponto de vista está. em desacõrdo com
Q de S. Ex. a. conforme ontem aqui
deixei expresso. e se me dá ali, pater
:r:1ds.de do elogio. a essa reforma, peço
a devida retificação, a fim de que me
nã. ocaioo.. u mjUÍZo que pertence a um
ilustre· colega.

Ainda, Sr. Presidente, no final 'do
discu-"'SO, há a falta de uma negativa,
no pa.rticulsr da não concordâni::ia'
ela data ãe' 3 de maio com a de ~2 de
abril, relativa -ao descobrimento do
Brasil, o qu,e altera, substancialmen
te, o ~ntido de minha afi.rmação. E'
precis<f. p.ois ,acrescentar a negativa,
antes do verbo uh-avel:".

An·tes de concluir, desejo salientar,
lealmente, que. revi. na Seção de Ta~

quigrafia, meu discurso e. por iss<l
mesmo é que d~ixo bem iPs.tente não
caber qualquer parte de responsabi
lidade ao referido serviço, senão ao
trabalho de composição e· paginação
do Diário da Assembléia.

Era. o que tinhs. para dizer. (Muito
bem) •

O SR. PRFSlDENTE - Não ha
"endo mais quem peça a pala"l.rra sô
bre a. ata, encerro a sua discussão e
vou submetê-la a votas. (Pausa).

Está aurovada.
Pa.s.sa-.Se" à. leitura do exuediente.
O SR. CARLOS MARIGHELA <2.0

Suplente de secretário, servindo como
1.0 secretário}: procede à leitura do' se
guinte:,

PAllECER N.O 9. DE 1946

Concede lice'n.ça, por trinta diaS.
em prorrogação, ao Depu.tado pelo
Estado do .Rio Grande do Sul,
A~oF~~. .

O Sr. Deputado Abllio Fernandes,
da bancada comunista. requer à As
Sf.mbléia. prorrogação da licença, em

cujo gôzo Se. acha. Por mais ~ ~.
A Comissão de Policia nada tem. a.
opôr ao deferimento do pedido.

Rio de Janeiro. 11 de junho de 19~.
- Fernando de Mello Vianna> Pre..
siciente. - Georgino AveZino~ 1.o se
cretário. -' Lauro Montenegro, 3.0
Secretário. - Hugo Carneiro, 4.° se
cretário. - A imprimir.

REQUERIMEh"'TO NP 220. DE 1946

Solicita informações detal1uzdas
do Poder Executivo sõbre os Ser
'Viços H oUeritlt S. A. e os seus con..;
tratos com a Prefeitura da Dis
trito Federal e- as Repartições PÚ..

':" blicas.

Considerando que os Serviços Hol
lerith S. A. man,têm contratos com 3

Prefeitura do D:'strito Federal;
Consid.erand<l que êsses contratos

não são do conhec:mento público;
Considerando que os contratos qu~

Companhias estrangeiras mantêm com
qualquer de nossas Repartições Públi
cas devem ser do conhecimento de to
dos os brasileiros;

Requ.-~remos, de acôrdo com, o pará
grafo 5.° do artigo 61, seja solicitado
ao Poder Executivo 1nformar:

1 - Se continua a manter contrato
de aluguel de mãquin?-s HoUerith, ·,com
Holleritb S. A.; ,

2 - Se é ·exato estar. a Hollerith
S. A. imbuída de Poder Legislativo
para os negócios municipais. poisq~.
se a.chava encarregada de redigir os
decretos &. serem assinados pelo Pre
feito:

3 ~ Se é exato que a HoUerlth S. A.
está incumbida de monopolizar a ad
missão doe funcionários extranumerá
rios da Prefeitura, dest:nados a. ex.e
cutar os serviços da Hollerith S. A.;

4 - Se é exato que, em virtude dês
se contrato, prorrogado várias vêzes.
era premiada a Hollerith S. A. com'
uma pereenta~em por cabeça de ex
tranumerários admitidos, de modo Q.u~

tinha interesse em aumentar a quan
tidade deles;

5 - Se é exato que a Hollerlth S. A.
teve influência nos projetes (i.e urba
nls1no do. D:strito . Federal, sugerind)
planos para vaJ.orizar determinadas
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zonas. sob o pretexto de atiment'lr
rendas para os cofres da Prefeitura:

6 - Qual o montante dos prêmios
recebidos pela HoUcritb S. A., como
percentagem de admissão de extra
numerários por ela escolhidos ou se
lecionados;

7 - Qua.l o montante da despêsa
da Prefeitura com o pagamento doe
aluguéis das máquinas pagos à Hol
lerith S. A~ durante o ano 'de 1945;

8 - Se na Prefeitura, a titulo je
experiência. a Holler:th S. A. admí
Üuempregados gratuitos. que depclS,. . , " ~

passal'sm a extranumeranos pagos
1>;105 cofres da Prefeitura;

9 - Se existem cargos de chefias
exercidos por ~xtranumerários, admi
tidos pela Hollerith S. A., quais são
e~es ~ q:.ta.nto percebem;

10 - 5e êsse fato se v·erifica com
freqüência n~ Se~retar:a da. Adminis
tração da P~efeitura. a qual ce!ltra
liza todo o s.ervi.ço de nomeações, pro~

moções de funcionário,s, reclassifica~õ:s,
e.::truturações de carreiras e a adIlllSsao
de extranumerários,' o que estabelece
o contrôle da liollerith S. A. nos ser
viç\)s da administração ~a Prefeltura;-

11 - A data .do primeiroCO!ltrai;i)
e o montante total até a preS'~nte da.ta
de tã:s contratos;

12 - Qual o montante do material
cedido pela Prefeitura durante o ano
de 1945 paTa o íuncionamento das
máquina: da Hollerith S. A.;

13 - Se sendo fi. matriz da Holleríth
S. A. sediada nos Estados Unidos :la
América do Norte, não adv'Em um
contrôle norte-americano sôbre a ad
ministração iJúblic~ do Distrito E'e
deral oor interméd:o do J;Ilonopóli')
administTativo e legislativo; que foi
con~edido por contrato com a. Rolle
rith S.' A.;

14 - Se o contrato atual, com a
HoUerith S. A. é o mesmo que existia
precedent~mente, e que foi prorrogado
várias vêzes;

15 - Caso o contr~to atual seja di
ferente do anterior aludido, informar
elI'1 que consiste a diferença;"

16 _. Outras quaisquer informações
e o texto- dos contratos originais ~

suas prorrogações, bar~ como a lDQ.i~

cação das datas em que foram publi
cado\.na Diário Oficial.

Sala das Sessões, 11 de junho de
194$. - Carlos Prestes. - Jorge
Amado. - Agostinho OZiveira. - Cai
res éle Brito. - Alcides Sabença. 
Carlos MarighelZa. - João Amazonas.
- A imprimir. '

REQUER!MEN'l'Q N. o 221) DE 1946

Solicita minuciosas injormaçõeJ
do Poder Executivo sôbTe o desti..
no dado ao acervo e documenta
ção da Cooperativa Paranaense
do Café. arrecadadas pelo Depar
tamento Nacional do Café.

Requeremos que, de acôrdo com ó
art. 61 § 5.o do Regimento) se solici
te, do Departamento Nacional do Ca
fé, informações 1l"..inuciosas do destino
ãado ao acêrvo e documentação .ria.
Cooperativa Paranaerise do Café. ar
recadados pelo mesmo Departamento,
com a. colaboraçã.o do Govêrno da.
quêle Estado ~

Sala das Sessões. 11 de junho de
1946. - Flores àa Cunha. ,..- Miltor..
Prates.

INDICAÇÃO N. o 128,'DE:' 1946

-Sugere ao Poder Executivo a
necessidade de aplicação imediata
dos saldos à..e arrecadação no Rio
Grande do Norte em obras de sa
neamento 'e abastecimento' de água
de, cidades do interior.

Considerando que o ExIno. Sr: ~
nistro da. Fazenda. informou à. AS5em~
bléia Constituinte que a União arre
cada no Estado do Rio Grande do
Norte mais do que nêle aplica;

Considerando que as principais ci
dades 'do referido Estado se ressentem
de serviços indispensáveis à prosperi
dade ,e saúde de seu povo e que o
Estado, por seus governos. não os têm
realizad.o. .

Indico que a Assembléia Constitu
inte manifeste ao Poder 'Executivo a.
necessidade de aplicação imediata dos
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saldos de arrecada~ão no Rio Gran
de do Norte no saneamento e abastecl r

mento d'água. das cidades de Mosso
ró, Açu, Caicó e Ceará-~m.

Sala das Sessões, ezn 11 de junho
de 1946. - Café Filho.

INDICAÇÃO N.O -129, DE 1946 ~

Sugere ao Poder Executivo a e:J:
pediçéo c!e um decreto-lei que per
mita a prova do estado civil.. paTa
percepção de benefícios da Previ
dência Social~ com a máxima Jaci
lidáde e isenta de quaisquer onus.

Assunto - Propõe a intercessão
da Assembléia. Constituinte junto
ao Govêrno no sentido de ser ex
pedido um decreto-lei que, rele
vando exigências de caráter formal
da lei civil, permita que a prova
do estado civil, da idade, das re
lações de parentesco e dependên
ciá. econômica,' bem como dos de
mais atos e fatos similares de in
teresse para os segura.dos da Pre
vidência Social e seus beneficiários
e par,a os trabalhadores em geral,
seja feit~, para oS fins relacionados
com a percepção dos beneficios da·
pr-evi.dêncía e com. a defesa de di
reitos asseguradoS na Legislação
Trabalhista, mediante justificações
avulsas proceSsadas perante os
próprios Institutos e Caixas de
Aposentadoria. e Pensões, ou pe
rante Os órgãos da Justiça do
Trabalho, facilitando-se ao máxi
mo possivel e isentando-se de
quaiSquer onus o pro~essamento de
tais justificações.

Considerando que, em virtude das
condições tinanceL"'9.s extremamente
preCáJ.-J.as em que vivem e do seu quase
geral- desconhectmento a respeito, os
trabalhadores brasileiros, em sua ab
soluta maioria, encontram as maio
res dificuldades para a instrução dos
seus processos :nas Instituições ·de Pre
vidência Social e na Justiça. do Tra
balho, porque não podem apresentar
a documentação que lhes é exigida. e
cUja obtenção é sempre demorada e
onerosa;

Considerando qu-e as mais das vezes.
.Q . que se verifica tW.o é prõptiamente

a dificuldade ou impossibilidade da
obtenção das certid.ões e papéis seme... _,
lhantes, mas a inexistência dos pró
prios registros dos fatos ou atos que
devem ser provados, registros êsses.
como, por exemplo, os de nascimento.
que não são feitos oportunamente ou
que o são defeituosamente, e cuja falta
só pode ser suprida através de com
plicados processos judici2.is, que tam
bém são caros e morosos e dos quais
não raro desistem os interessados, per
dendo, assim, os benefícios "a que fa
ziam jús;

Considerando que, muito etnbora
possam as partes recorrer à justiça
gratuita, ainda assim não fica solu
cionada satisfatõriamente. a questão,
porquanto é de todos conhêcida a len
tidão com que tal instituto funciona
e com a Qual não se compadece a si
tuaçã.o de necessidade premente em
que se acham os associados e benefi
ciários, que ficam à míngua de qual
quer recurso até que possam comple
tar a instrução dos seus processos e
obter o deferimento dos benefícios ,_
pleiteados;

Considerando que essas dificuldades
são responsáveis pelo atraso de gran
de número de processos e, conseqüen
temente, por multas queixas e recla
mações dos interessados contra os ór
gãos da Previdência ou da Justiça do
Trabalho;

Considerando que, mesmo que essas
instituições pretendam facilitar ao m.á
ximo os meios de prova das exigências
contidas em seus respectivos regula..
mentos, o' que fazem, em alguns pro
cessos, por intermédio das chamadas
"justtiicações avulsas" processadas pe
rantt as próprias entidades, êsse sis
tema não tem eficácis. justamente nos
casos de maior gravidade enecessida
de, como sejam os .de prova de idaãe,
filiação, de estado civil, etc. , porque
para êstei-a lei civil exige prova re
véstids. de forma especial:

Considerando que daí resultam dolo
rosas situações, nas quais nàda resta
fazer às entidades senão denegar os
benefícios, muito embora possa ser evi
de!lte a procedência dos fatos alega
d~ e isso por não ser lícita a aceita
~ ãe prova diversa daquela. determi
nada- pela lei civil;
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Considerando que, embora uma cam
panha nacional de educação popular
- tendente a generalizar a compreen
são da nroessidade de todos os brasi
leiros terem regulsrmente passados os
seus papéis de estado civil - pudesse
contribuir para que se evitassem al
guns dêsses deploráveis fatos, tal cam
panha encontraria dificuIdad€s de todo
o gênero e não teria efeitos senão em
futuro remoto, em nada melhorando
as situações atuais;

Considerando, assim, que· se deve
totnar uma providência urgente e de
cisiva no sentido de eliminar as causas
determinantes dos inconvenientes em
foco;

Considerando que o úniqo meio viá
vel de se chegar a um tal desiderato
é relevar as exigências' de caráter, for
mal que a legislação civil estabelece
em relação aos instrumentos de' prova
dos atos e fatos a que me venho refe
rindo, desde que· se· destine a prova. à
instrução do,s processos da Previdência
SOcial e 'da Justiça do Trabalho;'

Considerando que, por seu caráter
de emergência e pelos seus objetivos
restritos 'e especiàis, a medida em
apreço não traria nenhum prejuízo
à boa manutenção dosprincipios de
ordem pública estabelecidos na lei
civil, e nem impediria que, parale
lame!lte, as autoridades competentes
tc-nassem as providências da sua al
çada para simplificare baratear a
feitura dos registros e obtenção dos
papéis do estado civil e correlatos, bem
como para educara povo a fim de que'
sejam promovidos de maneira correta
e oportuna os citados registros,

Propo!lho que a Assembléia, ouvido
o Plenário, sugira ao Govêrno s. ex-,
pedição de um. decreto-lei que, rele-,
vando as exigências de caráter formal
que a. lei civil faz a respeito, permita
que a prova do estado civil: da idade,
das relações de p..'-l.rentesco ede depen
dência econômica~ bem como dos de
mais atos e fatos similares de inte
rêsse para os segurados da Previdência,
SOcial e seus beneficiários e para os
trabalhadores em gerál, seja felta,
para os' fins relacionad~ com a per
cepção dos beneficios da.' Previdência e
com a defesa de direitos assegurados
Dá Legislação Tra~lhista, mediante

justificações avulsas processadaS pe
rante os próprios Institutos e Caixas
de, Aposentadotia e Pensões, ou peran
te os órgãos da Justiça do 'rrabalho,
facilitando-se ao máximo possível e
isentando-se de quaisquer onus o pro
cessamento de tais justificações.

sala das Sessões, em 11 de junho ~
ç)946. - Romeu Fiori. - ,Guaraci Sil
veira. - Antônio Silva. - Peilroso
Júnior; -. Berta Condé. _. Segadas
Viana. -. Be1'tjamim Farah.

INDICAÇÃO N.o 131 - DE 1946

Sugere ao Poder Executívo a
construção da rodovia, São Joâo
d)EZ .Rei-Barbacena.'

Sugeximos que a M-esa solicite ao
Ministério da Guer:ra a construção
da rodovia São João d'EI Rei-Bar
ba.c-ena, a qual, além de facilitar o
deslocc.mento do Regimento, Tira
dentes, favorece a. econom:ia de uma
próspera região. .

São João d'El Rei é a sette do
11.° Regimento doe infantaria; atua.l
HRegimento Til"aden'tes", dec;ignação
por êle conquistada a.pós seus gl..>
riosos feitos de Montese, castelriuovo
e Oollechio, onde afirmou as me~
lhares qualidaxIoes do soldado brasi
letro.

Essa valorosa. corporação militar
tem velhas raizes na. cidade, sendo
que muitos sanjoane'nses derrama
ram sangU'E! ao serviço da' Pátria, na

. campanha. de Canudos -- O· Bata
lhão d'e Ts.marlndo, e na luta" do
contestado. principalmente.

O 28.° .Batalhão, 051.° Batalhão
de oaç:a.d<xres são antigas desig
naÇÕes da' mesma. corporação -mi-'
litar, que se assinalou nessas lutas
internas pa!' sua. disciplina e bravura
e que hoje ostenta as glórias que
asseguram ao Regimento a. honra de
trazer camo patrono o nome do.·
grande má..."1iir da Inconfidência. .

O RegimtmtO Tiradenties está es
-trcita.mente ligado à vida da cidade,
mas tem. sempre que vencer inúme
ras dificuldades de. / transporte, desde
que, a. Oeste deMSD11$, que liga. São
João d'El 'Rei a Ba:bacena~ e' por-"
tanto ao -Rio, é estrada. de, bitola ,
de 0,76 In, o que a torna. quase 1m-
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'Orestã:vel para o transporte doe tro
Pas. Atendendo a. essa circunstân
cia, o Ministério da. Gu-erra, por ini
ciativa do ilustre Coronel Coelho dos
Reis, mandou que se procedesse a.
estudos de uma ['"ooovia que ligasse
as dUaiS cid'3lã..e:s,' e tais estu'Cios se
acham' conclUÍdos, com -o d-elln-ea
menta de uma. estr8Jda ampla., curta.
e barata, capaz de facilita:r c~ ex
trema rapidez os movimentos d.o Re
gimen·to, que, de certo modo, se en
contra. atua1m,ente ilhado.

Em. conseqüencia., propomos que a
ilustrlssima. M-es'8. da. Assembléia su
gira ao MíIl.istério da Guerra a cons
trução da rodoVÍa, de tão maxcante
int-erêsse militar e sensivelmente
útil à economia da região, ~nqua.
clrando-a rias magníficas ~zaÇÕes

milita.res, no que concerne a ~ rodo
vias, máxime as que foram levadas
a têrmo no sul do País.

Sala. das sessões, 10 de junho de
1946 . - Gabriel Passos. -- Felípe
Balbi. Monteiro de Castro. 
Magalhães Pinto. - Licurgo Leite.
- José Bonifácio.
. A imprimir.

INDICAÇÃO N.o 132, DE 1946

Sugere ao Poder E:Eecutivo :.pro
vidências para prover a ciclade de
Joazeiro do Norte; no Estado dO
Ceará, de serviços de assistê11ei~

hospitalar e ensino técnico pr0-
fissional. .

Requeiro à Mesa que se digne en
caminhar ao Chefe do POder Exe
cutivo uma. sugestão no sentido de
serem tomadas as necessárias provi
dêneias, por intermédio doMinisté
rio da Educaçá() e Saúde Públlca, para
Que a cidade' de Joazeiro, do Norte,
do Estado do Ceará, seja provida. dos
serviços de assistência hospitalar e
ensino técnico profissional.

Sala das sessões, em 11 de Junho
àf' 1946. :-. Alencar Ararl.pe.

.. Justificaçáo

Joazeiro. hoje c:ha.m.:acio do Norte,
para (llstingui-lo d~ munic1pio de
igual nome. que se encontra. no F..s
taeio da Bahia. é uma importante c1~

dade sul-ceare.nse, que conta cêrca de

quarenta- mil habitantes -e se celebri
zou, na. crônica. do país, gxaças ao
.grande prestigio desfrutado, no res-
pectivo cenário político e social, por
seu fUlldadcr e -chefe, o reverencüssi
ma Padre Cícero Romãe Batista..

A noticia dos supostos miJ.agres
ocorridos na aludida" cidade vem
atraindo para. ali, há vários anos,
inalterada. corrente de romeiros:, 'que.
enquanto sobrevivia aquele sacerdote.
em boa parte preferiam não retornar
aos mt..micipios de sua procedência.

Daí a transformaçã-o' súbita do Joa..
zeiro, que de simples logarejo inex..
pressivo, passou a. ser a. segtUl'da ci..
àade do nord-este interior. em número
d€ habitantes, e uma das principais,
no que toca. ao comércio e à indústria
manual ..

Contando com tão elevado número
de htlPir.mtes, em sua maior parte
pessoa-:"f1)obres e de crassa. ignorância..
até agora viv€ desprovida de qualquer
meio de assistência hospitalar e em
precarfssimss" condições, no que toca
ac· ensino.

Basta ver que) para atender à. ins
trução de miLhares de crianças ali
aglomera'Cias, a cidade conta apenas
com um Grupo Escolar, construido,
há poucos anos, graças·ao d-escortín10
do InteI"V'entor Moreira Lima, e pou
cas escolas isoladas. desproVidas do
necessário apare11lamento.

Tl"atando-se de um vultoso núcleo
popular, que em grande parte esteve
outrora dominadc pelo fanatismo re-.
ligíoso, e que ainda hoje sofre as con
seqüências d~ Iam-entável obscurantis
mo, impelindoooo() parn crendices exó
ticas e retarãando-I!he os passos na
senda do. progresso, urge que ali se
multiplique o aparelhamento educa-

"clo.nal Para, que a civil1zação recupere
gente 'tão digna de melhor sorte.

Joazeiro, segundo QS escritores de
m-elh.or monta, que 'se teem dedicado ~

ao estudo da figura de seu aureolado
taumatu..""go, é a cidade éosmopolita.
do nordeste. porque, rêa.lmente, é um .
grande aglomerado da gent"e. boa e
operosa. de Alagoas, Paraiba., Pern-am
buco e Rio Grande .do Norte" que ali
se eonfundé com a gente da terra.

A tendência. l>al'a as artes) o senso
das indústrias. que ali reponta nas va
riadas construções manuais, tudo
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cos:
I

aconselha .--que se aproveitem as ha..
bilitações das inúmeras crianças po·
bres condenadas a viver naquele meio
sem as possibilidades de melhores
condições de vida.

Impõe-se que se construa na terra
do padre Cícero um hospital, e, como
essa, gritante é a necess~dade de le· ,
vantar-se na mesma um aprendizad<J
bdustria1.

A imprimir.

O SR. PRESIDENTE - Estã finda'
a leitura do expediente.

Senhores Representantes, o Institu
to Histórico de São Pa.Ulo vai home
nagear o grand,e brasileiro .que foi
.F.rancisco .Alves M:achado Vasconcelos.
por motiv:3 do centenário doe seu fale.
cimento, e convida a AsseD;lblêia a se
fazer representar nesta com-emoração,
a realizar-se na Cauital bandeirante.

Os S€nhores que~ concordam seja
nomeada uma comissão ;para~Â$e fim,
queiram levantar-se. (Paus~~: Está
aprovada. .r .

De ~ôrdo com a deliberação da
casa,. designo, para constitUírem a
Comissão,. OS Srs. Crepori Franco,
Manuel Duarte, Altino Arantes e A1l·
lelian'o Leite. . .

O SR. PAULO SARASATE 
Sr. Presidente~ peço a palavra, pela
ordem. -

O SR. PRESIDENTE Tem a
palavra. o nobre Representante.

O SR. PAULO SARASATE 
(Pela ordem) - Sr. preside~te. é
ainda sóbre o angustioso problema do;,;
a.luguéis de casa que venho fallU'
desta vez para ser portador de um
memorial muito bem elaborado, ba
seado em dados estatisticos, e na. ob
servação dos fatos, dirigido ao Exroo.
Sr. Presidente da República. pela J\.s
socia.ção dos Inquilinos de Prédios
Comerciais e Residêncla.is de Sâo--Ps,u
lo. &se memorial para. o' qual enca
rêço a atençã.o da Assembléia, vem ter
·às minhas mãos através de· um ofici.o
da mesma soci~e, concebido :ucs
seguintes têrmos:

"O Dr. Edmundo Rossi, do De
partamento Jurídico desta As3o
ciação, jornalista e redator dds
"Fôlhas", onde desempenas. as
funções de Chefe' da Reportage:n.

é portador da. nussão. de fazer en
trega) ~ V. Ex.S., do memoJ:ial...qu~

foi por esta. entidade apresentai.:>
ao Exmo. . SI. General Eurt-~f)

. Gaspar Dutra. DD. Presidente da.
República, memorial êsse que cún
ciui pela indeclinável necessld.ade
da manutenção da vigente L",j do
Inquilinato, com.as alterações que
a situação está a exigir.
Consubstanciando as alterações em
aprêço, o memorial' apresent~,

a. título de sugestão, um projet.o
de Lei do Inquilinato.

O Dr. Edmundo Rossi está, POiS,
investido da missão de solieir,aJ"
do ilustre representante do povo
brasileiro, na Assembléia Constj
tuinte, que é V. Ex.a - cUja atl
tude, clara e patriótica., em defesa
dos que não são próprietános, te.:n
merecido os aplausos gerais das
populações do Brásil, que a
memorial e respectivo projeto se
jam· lideis por V. Ex.a à. Assem
bléia Constituinte. para constar de
seus Anais e para. ser aberto o
debate sôbre tão releva.nte proole-
ma nacional. .' .

Esta Associação deve escla.rec~

a V. Ex.a que, dias a.trás, enviou
aos líderes dos Partidos Politie.;)S
dó Brasil um ofício em que c;oticl
tou fôsse o memorial lido perante
a Assembléia. ConstitUinte.

O DT. Edmunâo, Rossi terá a
ocasião de expor a V. Ex.a. de
viva voz, o que a entidade paul1s·
ta. defensora dos inquilinos) 'estA
fazendo e oq!le pretende ainda
realizar.

sem outro assunto, a.provelta
esta. entidade o ensejo para a;ore
sentar a V. Ex.a os protestos da
consideração e alto aprêçô.
(a) . Dr. Helios Coelho - Presi-

dente".
Acompanha êsse oficio. além" do me...

motia!, um aDlte~rojeto rle lei para o
qual clla.tno a. atenção da Casa e que
contém, em. resumo,' os seguintes pon-

4) SUspensão hnediata. do exer...
cfclo do direito de ação de des
pejo, pelo p.~ de um ano. com
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-ex~ dos casos de falta. de pa
gamento, com faculdade de o 10
ea:tário' purgar a mora, pagando
20 % a titulo doe honorários e as
custas oontadas do processo, ou
suspensáo da instância, após a de..
.cretação do despejo, po!' despacho
do Juiz, a peQido do locatário que
está sendo despejado, por não ha
ver cása pa-""a sua moradia e de
sua familia;

b) estabelecimento, por lei, da.
distinção entre imóveis residen
ciais e comerciais ou industriais.
para o fim de prevalecer o prin
cipio do destino do prédio, dado
a êste pelo ,proprietário. assegu
xando, assim, dixeito aos locatá
rios;

c) ,desnecessidade, diante da
aceitação do princípio do destino
do imóvel, do elemento prazo e do
contrato escrito para assegurar o
prosseguimento . da locaçãp dos
prédios com'&'cüu5 ou industriais;

à) não majoração dos alrugue
res, InaS atribuindo-se ao locador
o direito de cobrar dõ locatário
impostos e taxas que incidam só
bre o prédio alugado;

e) rigorosas s~nções,penais para
os infratores, considerando-se cri
me contra a economia popular e
inafiançável, sem direito à sus
pensão condicional da pena;

f) inscrição dos pretendentes à
locação dos prédios que forem
sendo constnúdos ou que se va
garem, de maneira a serem evi..
tadas as exigências de «luvas" e
outras formas de exploração sôbre,
os inquilinos.

Entregando 'à Mesa o memorial e
o Projeto, peço a V. Ex. a.. Sr. Pre
sidente, que os dê como lidos, pois ao
angústia. de tempo nãó' me permite
qne ~aça a leitura ns. integra e, con
seqüentemente, sejam ambos publica
dos como parte integrante das consi
derações que estou expendendo.

Verâ V. Ex.a., e hão de ver, igual
mente, os nobres .representantes, que
se trata de documento elaborado com
o objeti:vo de eIJJOOIl:trar solução para

o debatido problema~que continua. em.
ordem do dia. Ainda, ante-ontemp

um vespertino desta Capital publi
Cou a. opinião de dez Sr5. Represen
tantes com assento nesta Assembléiar

nove dos quais favoráveis inteiramen
te a,o congelamento dos aluguéis e um.
apenas com restrições sôbre o assunto.
ao qual, entreta-nto, não é de' todo
con1trãrio. .

, Em. apôio às considerações que te
nho expendido aqui, em torno do pro
blema, tenho recebido oficios e tele
gramas de numerosas associações de
classe de todo o pa.ís, entre as quais,
peço permissão p.ara assinalar as se
guintes: Federação dos Empregados
no Comércio do Norte e do N-ordeste;
Federação dos Empregados no Co
mércio do Rio Grande do Sul; Alian
ça, Solidariedade e Proteção aos In
quilinos do Rio, Centro dos Retalhis
tas do Ceará; Centro doS Inquilinos
do Ceará; Associação dos Inquilinos
de Campinas; Associac~ dos Mer
ceeiros do Ceará e outras. .

Concluindo, entrego, a V. Ex.a o me- .
monal, para os fins desejados.

Era o que tinha a dizer no 'mo
mento. (Muito 'bem; muito bem.)

O SR. CAMPOS VERGAL - Se
n..~or Presidente, peço a palavra, pela.
ordem. '

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavTa o nobre Representante.

O SR. CA.J.."\!tP0S VERGAL (pela,
orãem) - Sr. Presidente, pedi a pa
lav.ra para enca.minhar um requeri
mento, condizente a interêsses de pro
fessores do ensino secundãtio do nosso
pais • .As sugestões i11clusas no referido
requerimento são de ~~ter urgente e
não podem os senhores professores do
ensino .seclll1dári<> ficar à espera de
que um. decreto-lei ou uma reform3J
de ensino seja ainda estudada parSl
amparar as necessidades prementes do
momento.

Assim, sendo, requeremos .S V. Ex....
en'Vi.-e ao Exmo. Sr. Ministro da Edu
cação e .Saúde Pública .as seguintes
sugestões que consideramos oportunas,
indispensáVeis ao melhor andamento e
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eficiência do -ensino ·secunciá.tiono
pais:

.1 •O) "'Serãonomeadcs para. o
cargo de inspetorfedersJ. ·do Ensi
no Secundá.:rio· somente professores
dêsse ·mesmo ensmc,tlue .estejam
-exer.cendoestas fUIlções há. mais
de doze (12) anos, assegurados os
direitos dos inspetores já nomea
dos;

2. O) Concessão de maior autori
dade aos referidos professares, ele
-vs.ndo-lhes o valor das notas atri-
bUÍdas aos alunos, visto que na.
atual situação as. notas mensais
pouco ouliada valém para0 con
junto final de ap.;rovaçâo ou re
provação;

3. 0) Revisã{) geral do .qu3dl'o de
vencim.entosdos proiessores, cujos
vencimentos não' devem continuar
flutuantes, precisando, como im
perativo do momento, corr-esponder
à altura de suas nobres funções
instrutivo-sociais;

4.°) Aposentadoria aos trinta
anos de efetivo exercicio magiste
risl, com os vencimentos integrais,
na. base do último ano de exer
cicio;

5. \» Restabelecimento urgente
das notas mensais de aproveita
mento nas cadeiras de Música e
Trabalhos Manuais, de acôrdo com
a Lei Orgânica do Ensino Secun
dário (Decreto-lei n.o 8.347, de 10
de fevereiro de 1945, arts. 49 e 50,
e seus §§) ,modificada por simples
circular do Departamento Nacional
de Ensino;

6.°) - Suspender aos ginásios,
colégios e escolas em g·eral qual
quer contribuição. sob qualquer ru
broca, para os cofres públicos; isen
ção, a.:final, de taxas, emolumen
tos ou impostos;

7.0) Providências enérgicas do
Sr. :Ministro da Educação, a fim
d-e que os professores do Ensino
s·ecundário, (marcadamente mUitos
de diversos ginâ.sios municipais do
Estado de SáoPaulo) recebam seus

vendmentos em -grande e lamen
tável atr.azo, mandando :apur.a;r as
responsabilidade deeonentesdesss.
desorga:riizaçãou

• -

Sr. Presidente, reuno a estas cons1
deraç.ôes justificativa plena, fortiiican
do a atitude que tomamos e que te
mos a. honra de encaniinhar às mãos

-. de V. Ex.s.

Era o que tinha a diZer (Muito bem.}

O oraàor envia à Meia c se
guinte:

INDICAÇÃO N. o 130, DE 1946

Sugerea.o Pode,. Executivo vá
rias pro'Vidéncias, mcuspensavets
ao melhor andamento e el1et.en
cio. do Ensino SecundâTiO 00
pais.

Sr. Presidente:

Requer.emos a V. ·Exa. . envie ao
Exmo. Sr. Ministro da Educação e.
Saúde Pública as seguintes sugestões
que consideramos oportunas, indis
pensáveis ao melhor andamento e efi
ciência do En~ino Secundário no pais:

1.&) Serão nomeados para o cargo
de inspetor federal do Ensino Se..
cundário somente professôr3s dêsse
mesmo ensino, que estejro:n exercen
(10 estas funções há maIS de doze
(12) anos, assegurados os direitos dos
inspetores já nomeados;

2. a) Concessão de maior autori
dade aos referidos professôres, ele
vando-lhes o valor das notas atribui
das aos alunos, ~-sto que na atual
situàção as notas mensais pouco ou
nada valem para o conjunto final de
aprovação ou reprovação;

3. a) Revisão geral do quadro de
vencimentos dos professôres, cujos
vencimentos não devem continuar
flutuantes, precisaIido, como impe
rativo do momento, corresponder à
altura de suas nobres funções instru
tivo-sociais;

4. a.) Aposentadoria aos trinta anos
de efetivo exercício xnagisterial, com
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os venetmentos integrais na base do
último aD:0d.e .exereicio;

S. 2.) RestabelecimeIito urgente das
notasmensaís de aproveitamento nas
calieiras 'de MÚSiCa. 'e Tra.balhos Ma
nuaiS, de acêrdo com a Lei Orgânica
do Ensino secundárlo (Decreto-lei
'no (! 8.S47~ àe 10-2"'945, art. 49 e 50
t. seus §§), m.odificada por simples
cil'cu1ar do Depart~nto NacionaJ.
do EnsinO; . . .

6. G) Suspender aos giriásios, ·colé·
gios e escolás em geral quSJquer con
tribuiçáo, sob qualqUêr rubrica, para
os cofres públicos; isenção, afinal, de
taxas, emolumentos ou impostos;

7. a.) Providências enérgicas do Se
nhor Ministro da Educação a fim de
que os proíessõres do Ensino secun
dário (marcadamante muitos de di
versos ginásios municipais do Esta
do -de São Paulo) recebam seus venci
mentos em grande e lamentável atra
so, mandando apurar as responsabi
Jidades decor.rentes dessa desorgani
Eação.

Sala de Sessões, 10 de junho de
1946. - Campos VergaZ. - Coelho
Rodrigues. - Berto Condé. - Luis
Lago. - Vargas Neto.

JustificaÇão

1. o O critério ,politico de nomeação
de inspetores para o Ensino SeCun
dário constitutiu· vergonhoso abuso,
com grave prejuízo para o ensino e
maior injustiça ~l"aticada aos profes·
sôres secundários. Observamos inú
meros casos em que "protegidos p0
líticos" sa·biam menos, elIl linhas ge
rais, do çue qualquer aluno de 5. a.
série. Se houver intenção de se pra
tic:.r justiça e de bem servir ao en
sino, os novos inspetores devem SeI
escolhidos entre OS pTofessõres secun
dários, com mais de doze anos .de ma
gistério, em virtude de ....;ua dilatada
exp~ência no ensino.

2. a Sem descermos a pormenores,
cOInlPreecd-emos m.e:ridian-amente, as
atuais notas ministl'adas' pelos pro
ssôr-es pouco oU nada. valem. E' in
dispensável que o Mini.Stério da Edu-

ca.Ç-ão mande atribuir ao professor
maior autoridaide, e que suas notas
mensais pesem efetivo:mente no
cômputo anual para efeito de 'apro
vação ou reprovação. Neste assunto
só é técnico. na realidade o cidadão
que é professor há majs de um de
cênio. Tal quel está, o Ensino de
sarmou o professor dum elemento
essencial à sua autoridade com gra
ve ãz..no para o próprio ensino,· logo
prejudicial ao aluno.

s. ao Conquanto· a vida ec'onômica
do . professor houvesse melhor8Ao~

ainda não atingiu o nivel a que tem
dixeito para viver à altura. das
suas eXjpXessivas funções de inS
trutor e educador. Mais bem
remunerado poderá. o professor de
dicar-se exclusivamenao ensino.
Em virtude de sua pequena ren
da, é comum obs-ervar que muitos
"professôres por acidente" fazem do
ensino um subsídio econômico um
"bico" na linguagem popular. E: não
épt.<!urno o DJúmero de bons e expe
rimentados professôres que abando
nar~ c ensino para ;se entregarem a
outras profissões naturalmente rendo
sas. E' indispesável que o govêrno
providencie a fim de que o professor
s~ja única e exclusivan~ente professor.
Não se pode, segundo a sabedoria po
pular, "tocar flauta e chupar cana ao
mesmo tempo... " "E' incontestável
que o poder público necessita selecio
nar os :professôres, fortalecendo-lhes
sua situação tanto econômica como
moral.

4. a - O Ministêrio da Educação
pode ede'Ve, :üc exercício de suas mag-
I.as funções, contribuir eficaz..lD.ente
!J~ra qUe o.s professôre.s do Ensino Se-
<. undário obtenham aposentadoria in
te-gral, aos trinta anos de exercicio,
com base em seus vencimentos do úl~

timo ano de trabalho. A aposentado
ria necessita ser um prêmio, um des- ..
canço, e não um meio de suplicia:- o
cidadão quando se abeira dos descon
fortos da velhice. Não se diga que
não há verba. nós outros também sa
bemos que há' meios com que se aten
dam estas medidas, sabemos também
,. onde está o dinheir()".

5.:1. Os professôres de Música e. de
TrabsJ.h0s Manuais clamam pelo res- .
ÜLbelecimentc de notas em sua cadei
ra; a supressão de,. ·notas a estas dis
ciplinas' tira aos professôres grande
parte de sua. autoridade e traz um.
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~bsoluto desinterêsse pelas referidas
matérias por parte dos alunos; êste
êrro foi cometido pelo Dep. do Ensino

.Secundário que, afinal, não tem com
petência para. modificar a lei orgâ
::nica <Decreto-lei n. o 8. 347 d~ 10-2-45,
arts. 49 e 50 e seus parágrafos) .

6.a E' inconcebível que haja, como
:há, inúmeros ;professôres do Ensino
Secundário passando privações, por
que os ginsários em que traba.lham,
atrasaram abusivamente nos' paga
mentos! Todo o trabalhador é digno
do seu trabalho. E o professor é um
trabalha.dor. Não p-ermita o Excelen
tissimo s-enhor Ministro da Educação
que, no transcurso de suas magnas
funções, ginásios oficial nenhum pra
tique êsses abusos, essas violências de
ordem econômica. e meral, incompa
tíveis com os legítimos direitos do ho
mem que trabalha e produz.

7.a ConstitUi grand'e êrro taxar, sob
Qualquer razão, ginásios, colégios e
escolas; não devem pagar impostos,
:I~emtaxas sob nenhuma rubrica. O
ensino, num país retardado como o
nosso e que deseJa realmente progre
dir, não deve, não poàe ser fonte de
:renda para o Estado. Já se foi o
tempo em que colégios, escolas, ginã
"sias eram ahertamente casas com·er
ciais... hoje essa imoralidade crimi
r..os~ não pode ser admitida. Os lu
..eras. as rendas necessitam reverter,
cbrigatoriamente, em beneficio: a) àa
redução dos preços das mensalidades
s fim de que os meninos e jÔ'T·ens po
bres possam estudar; b) da melhoria
dOs vencimentos dos professôres, he
róis -anônimos e esquecidos, que vêm
contribuindo para a grandeza intelec
tual e mental da Pátria, e que con-'
t1"ibuiram eficazmente para a riqueza
de alguns proprietários de estabel-eci
nle-ntos de ensino, especialmente :naTa
a respeitável prosperidade C!.os grandes
colégios e internatos de propriedade
coletiva das ordens religiosas, muitas
das quais jamais se lembraram dos
seus professôres sempre e::q)lorados,
relegados à miséria no último quartel
de sua penosa e nobilíssima existên
cia. - Campos Vergal.

O SR. ABELARDO lV'.LA.TA - Se
nhor Presidente. ·p-eço a palavra, pela
ordem.

O SR. PRFSIDENTE - Tem a pa
_lavra o nobre Representante.

o SR. .ABELARDO MATA (Pela.
_ordem) - Senhor Presidente, .Senho
r~ Representantes. As ef€mérides na
vais registram no dia; de hoje, um
poema de bravuras, página imortal de
fulgurantes heroicidades que. há 81
an.os foi escrita na foz do rio Ria-
chuelo. O Partido Trabalhista Brasi
Jeiro, pela minha yez reverencia a al~

taneira: Marinha de Guerra do Brasil
'nt"sse dia em oue as fanfarras maru
jas comemoram a epopéa traçada a
fogo e sangue, pelas quilhas arrojadas
dz...s naves sob o comando de Barroso.
Ir~piTadg, nos exemplos impel".ecive~s

dos a.nte'Cassa'dos de Ríachuelo a Ma
rinha de· Guerra do Brasil, hoje como
outrora. acaba de escrever, também
com fogo e sangue, páginas outras, que
e~grandecem o prestígio e renome da
nossa ~ua:dra. O oceano, disse o
gtande Ruy, tem sido qu.a.se invaria
velmente o carr..po de batalha pela m
oependência das ·n-a.ções que confinam
com o mar.. O mar é a traquéa dos
Estados marítimos. A Nação que dei
xou pesar-lhe sôbre êste órgão a plan
ta do adversário é a nação previa
mente perdida no primeiro ensaio de
fôrças. São ainda de Ruy em "A Lição
das, Esquadras" as seguintes palavras:'
"Feliz do que pode ser o primeiro no
golpe, . e amarrar por bandeira ao
grande mastro a vassoira de Tromp.
se ela encontrasse abandonadQ à sua.
violência. 5.mpetuosa um llt()ral de seis
mil e quinhentos quilômetros, pode ser
que então, a surdez crônica da política.
brasileira começasse a perceber a voz
que detona por essas praias além, no
fragor CO:iJ.tinuo das rochas e das on
das: 'lMarinheiros t Marinheiros! Ma·
rinheiros !" Por isso, bendigo desta
tribuna o renascimento da Marinha.
de Guena do Brasíl 1 Nestes últimos
dez anos' tôda a estrutura da Mari-nha
de Guerra se- submeteu a um sôpro
renovador. O aspecto da antiga esqua
dra cuja entrada. em serviço remonta.
ao ano de 1910, não foi alterado senão
a partir de 1936, com o batimento da
quilha do m~nitor "Parnaíba" no
Arsenal de Marinha. da Ilha das Co
bras. Depois do ~P3J."D.afba" até a
presente data, as unidades construídas
no país são em númer.Q de 32. Os na
vios de construção nacional, projeta
do.s por engenheiros brasileiros, cons-
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truídos por OPel'ários brasileiros e con
duzidos: à gu.er=a por nossas tripula
.ções. rem revelado ótimas condições
náutica~ e bélicas. Dentre as novas
unidades aqUi construidas, merecem
citação' especiál os novos contrator
pedeiros" àas séries M areílio Dias e
Amazonàs, respectivamente de 1.500
e 1.350 tnneladas, por serem as mais
poderosas unidades até então. cons
·truidas por uma nação Sul Americana.
Em oito anos de trabalhos constriu-se
uma esquadra homogênea, por séries,

, à qual se" justaram os antigos navios
remodelados e as JIlagníficas unidades
cedidas pelos Estados Unidos. Estas
são em número de 24, representadas
por 8 contratorpedeiros de 1.600 to
nelada, casco de aço, e 3 caças-subma
nelada, casco de aço e 3 caças-subma
r:nos de lOS toneladas, casco de ma
deira, todos construídos durante a
guerra. A.o todo. cêrca de 80 belona-

. ves, com as quais conta hoje a Nação
para sua defesa. Tôda esta esquadra,
à .exceção de- um ou outro pequeno
navio, esteve no" mar, em ação de
guerra. Mas não parou aí, Sr. Presi
dente, c sôpro renovador a que se
submeteu a estrutura' da Marinha de
Guerra do Brasil. Muito diria, não
fôsse os poucos minutos de que dispo
nho por fôrça do regimento da Casa.
I\1as não posso· deixar esquecido o ve
lho Arsenal" de Ladmo em Mato
Grosso. A construção do dique sêco
projetada em 1878, somente t·m lS41,
depois de-53 aTIOS, foi realizada. O di
que e as ofiocinas dêste Arsenal não se
destinam exclusivamente ao serviço da
Armada; atendem a tôdas as necessi
dadES da nav-:gação do rio Paraguai,
que é a estrada por onde sáo trans
portadas OS frutos das .atividades
matogrossenses, indispensáveis ao co
mércio e portanto à riqueza de Mato
Grosso. Entretanto, Senhor Presiden
te, possuindo o Br2.Sil uma. esquadra
de d·efesa móvel, f~lta-lhe a fôrça na- .
vaI comllativel com a sua crescente
importância internacional. A obra do
Govêrno, certamente, prosseguirá. As
carreiras de construção ,da Ilha. das
Cob=a:::;. comportam cruzadores de oito
mil toneladas e Volta Redonda aí está
para fornecer o chapeamento e ma
terial pesado. A siderurgia e a meta..
lurgia, fO~ltes getado!2.s das grandes
'inidad€s navais, já assentaram base:;
s6lid.a~ em nossa terra. Forjs.!lldo,
nós mesmos, nossas armas, é que po
deremos aprender "A Lição das Es
quad1"as": "O mar é um. curso de fôr
ça e uma escola de previdência". "As

:raças nascidas a beira-mar não têm
Ucença de- ser míopes; e en.~ergar n'o'
e-Sllaço, corresp.onde a antever no tem
po". Senhor Pres1dente. A bancada,
de. meu Partido, ao saudar a lV"".t.arinha
de Guerra .do Brasil pela data qUe re
:;nemora -os grand.es feitos do passaào,..
estende esta saudação aos trabalhado
;'es dos Arsenais de Ma:-inh2., constru
tores incansáveis das naves que leva
ram o Pavilhão brasileiro às glórias do
nresente. (Muito bem. Muito bem.
Pal1r'.,a~) •

O SE, BARRETO PThTTO - Senhor
Pr~sidente, peço a palavra, pela or
dem.

O SR. PR.ESIDEN'.l'J:!: - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. BARRETO PINTO (Pela
crdem) - Sr. Presidente, após as brí
lbantes palavras proferidas pelo jlus
ho(; Deoutado fluminense Sr. Abelar
do Mala reoueiro a V. Ex.a consulte
a AssemblMa no sentido de perma
n.ecerem de pé os Srs. Representantes,
por um minuto, em homenagem à
JVT.arinha de Guerra do Brasil, que co
n:emora, hoje, seu maior dia. (1l1uitcr
bem) .

o SR. PRESIDEl'J'l'..8 - O nobre
Representante, Sr. Barreto Pi:c.to, re
quer permaneçam de pé por um mi
~uto os Senhores Representantes em·
honra à Marinha de Gu~rra.

Os Senhores Q.ue concordam, queiram
levantar-se. (Pausa).

Está aprova:clo:
Convido os Senhores Representan

tes a ficar de pé durante um minuto~
(Pausa) •

(Os Senhores Representantes e a as·
s1'stência permanecem de pé, por um
minuto) .

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Leite Ndo, primeiro
orador inscrito.

o SR. LEITE NETO - Sr. Pre..
sidente, 8rs. Repres'entantes, quando
na. sessão de 7 do con-ente, pronun-· .
cia-va um discurso v~sando maté
ria constitucional, não me foi possí
vel concluí-lo, pOiT se haver esgotado
a. hora. do eXlP€diente.



-132-

Pazia eu co<nside1"ações em tô:rn-o
do ·art. 12 da Constit,uição de 91. que
estabelece a competência. cumulativa
da União -e dos Estados. E. então.
mostrava que duas correntes se for
maram na Constituinte de 1891.
Uma que tudo pIletendia para os
Estados. tratando a União como ver
dadeira inimiga, confundindo ;3, n{)
ção de soberania com a de auto
nomia. Outra, mais reduzida, que
advogava com ar-dOr os interêsses da
União.

A verdade, porém. é que o texto
constitucional procurou um ponto de
equilibrio, graças à açáo clarividente
de Rui. Barbosa. Incontestàvelmente
a Constituição de 1891 representa
uma tentatiVa muito séria paxa re
solver a' questão tributária no Bra
sil. Não há exagêIo em repetir as
lPalaNI'as do deputado Francisco
Bernardino: "A constituição, ná par
te :relativa à discriminação cios ím
postos, é uma obra perfeita; a sua
enunciação é clara e não admite
dúvidas; é uma redação lapidaa-,
contém e assinala dispositivos que
honram a capacidade polític~ e le
gislativa dos que elaboraram essa
constituição. "(Seção. (le 12 de no-.
vemb'ro .de 1903)" Opinião idêntica
foi sustentara por Aristides Milton
quando reconheceu· qUe a Constitui
ção d.e 91 é tão clara e m~t6dica co
mo nenhuma constituição federal.
(A Constituição do Brasil, pág. 56).
Oombaten<io a idéia errônea. de que
a. constituição de 91 beneficiou a
União em detrimento dos Est3.dos
escreveu Rui de referência à distri
buição da competência tributária:
"E; nesss distribuição, se algum re
paro pe>de irrogar com fundamento
ao nosso projeto é o de ter..~ ex
ce<lido, talvez, os limites da pru
dência na libe:ra11dade para com
os orçamentos dos Estados. Nos
dizeitos de ,eXpOrtação. e no imPôsto·
5Ôbre a transmissão de propriedade
perde a Repú.blica cerca de vinte fllil
contos"'.

E' de notar que o eminente esm-
. dista referiu-se apenas a dois impos
tos. Se qui&essemos englobar os im
pastos de indústrias e· profissões e 'J
predialr que renderam· respectiva-
mente eDa 1888, 4.287:000$000 e .

3.7.50: O_QOSOOO~ teríamos um! p~jJ.ÚZt)

pa;ra. a União. de. 28.000:000$0:00 o que
re;:r.esentava' cêrcade 20%". sôbre ')
total da receita-. Q' Conselherio Rodri
g:ues Al:v.es sa:ndo. também e:Jn defesa
d'o sistema tri1:íutã.r10, de 91' escreveu
com 'bastante autoridade, liela expe
riência que possuia assim, dos negó
cios públicos estaduais como dqs fe.
derais: "O' que tem .impressionado ~

alguns, espíritos em desfavor, do re
gi~ instituído pela Consti~u:ção, é.o
tumulto ou 3. irregularidade observa
das na decr,etação de alguns impos~

tos de importação inter-estadual e a
renda avolumada da exportação que
tem feito crescer a receita d·e alguns
Estados ondle a produção tem tido
enorme desenvolvimento. Verifica-se
entretanto, por um estudo ref1.etido e
consciencioso, que os impostos a~ri

bUÍdos aos Estàdos ou já pertenciam
às antigas províncias ou no consenso
geral, deviam. lhes ser transferidas.
,e assim opinou 2. comissão incumbida
em 1883, de indica~ uma melhor c:las
sificação d·;? rendas 'em conseqüência.
dos movimentos que ag~taram várias
circuns~riçóes do país nessa época por
causa mesmo da questão dos impostos.
O que cumpre é respeitar a área as
sinada à União e aos Estadps pelo le
gislador constituinte" (Cans. Rodri
gues Alves, Mensagem ao Congr-esso
do Estado de São Paulo em 7 de abril
de 1901, pg. 6 e Relatório da Fazenda
Federal de 1896). A verdade é que
na esteira das opiniõ'~s de' Rui e Ro'~

drigues Alves est:veram estadistas do
porte d.e Joaquim Murtinho (discur
so no banquete oferecid.o ao Conse
lheiro Afonso Pena),' Serzedelo Co::
foBia (Parecer sôbre a Receita Geral da
República e O Problema Econôm~coI •

e Godofredo de Bulhões - (d.~urso:i

parlamentares> .
Conquanto a constituição america.na

tenha sido a fonte mais abundante
da. brasileira de 91. neste pa~cula.r d.e
descriminação d·e rendas, . as duas
normas reguladoras supremas, das
duas grs.ndes nações. entraram por
ca'minhos divergentes. "Ao reYés ..10
que se dá. nos Estados Unidos. onde.
em matéria de ími'ostos. os~ Estados
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não têm· competência, priva.tiva, no
Brasil lhes per1iencem exclusivamente
imensas fontes· de' receitau • <Rui Bar
bosaJ. Convém' assinalar a orientação
que os' constituintes de 91 imprimi
Iam ao· nosso sistema.. tributário. Uma
orientação' -certa· reservando para o
domínio fiscal da União, de prefe
rência, os :mpostos indiretos, assim.
procedendo, segundo assinala o Pro
fessor Paul RugoD.. de pleno - acôrdo
-com o princípio de conveniência, .:>
qual ordena notadamente que os im
postos de base mais ampla se reservem
.à administração fiscal mais importan
te, isto é, à administração Federal.
Enf:m, a Constituição de 91 fixando
~om clareza o domínio fiscal da União
·e -dos Estados, e eliminando certos
impostos que já se não justificavam
·.em face da evolução econômica e fí
nanceira do pais, marcou uma no va
fase nas finanças brasileiras. A únj
ca acusação séria que podemos fazoer
ao referido diploms const:tucional,
-em matéria tributária, é a de haver
omiüdo la~entàvebnente o do~o

fiscal dos lnu:i:licípios. Infelizmente,
'Os prin~ios sadibs implantados na.
"Constituição de 91 não puderam surt,l:
'Os efeitos des·ejados em virtude de uma
errônea e perniciosa interpretação
'dada ao texto constitucional por- po
liticos. juizes e tribtuiais.

As barreiras alfandegárias internas.
-abolidas pela Constituição, voltaram
de fato' a ter ex.:.stência 1"'2al graças
à- revivescência õ-os malfa:lados impos
tos interestaduais. O abuso subiu a
tal ponto que uma· legislatura estadual,

. sob forma camuflada, estabeleceu ta
xas sôbre a importação de procedên ~

'Cia estrangeira. E doutrina tão extrl1.
vagante encontrou o amparo de uzna
-decisão do Tribunal da Bahia ~ A li ~

berdade da navegação de costeagem
foi desrespeitada. pelos Estados que,
1nfluenc:ado5 pela· doutrina d·efendi
da por um· espírito brilhante como o
parlamentar .Amaro Cavalcanti, en
tenderam que tal liberdade 56 preva
1eeia de referência à união. Rui ful
minou por várias vêzes os adeptos dos
impostos interestadUais, especiadmente
do ll:npôsto. de exportação.' A .expor-

ta-ção deve ser entendíeIs para o exte
rior e não de Estado para Estado.
Tais' absurdos. porém. encontraram o
amparo do Supremo Tribunal que,
abandonando a boa doutrina. qUe pri
mitivamente exposara, mais tarde fir
mou jurísprudência em sentido con
trário,' a saber:

" . .. que, em nossa técnica fi
nanceira provincial, e hoje esta
dual, exportar s:gnifica remeter
para fóra da prov4"1cia ou do Es
tado, .e, por identidade de razão.
dêste Distrito Federal" (O Direii:o
- VaI. 93 - pg. 201)_

L'1felizmente, a "nossa mais ~.l~a.

Cõrte de Justiça, repudiando as opi
z:úões luminosas de Rui Barbosa e
João Barbalho, -enveredou definitiva~

mente por um cam:nho altamen~e

.prejudicial à expansão de nossa eco
nomia, ou seja, à dilatação de nossas
fronteiras econômicas internas. Está
com a razão o Prof. Pontes de Mi
randa quando, com a autoridade que
todos lhe reconhecem, escreveu:

"Muito pareceuqu-e o art. 11 da
Constituição de 1891 vedasse os
impostos de transito. Mas os so
fismas, as deslealdades interpre~

cativas, aquêle mesmo "sabotage"
da proib:ção constitucional que
nasce €ntão e vem até o recente
Decreto-lei n./) 142', de 29 de De
zembro de 1937, tudo conseguiu
para esvaziar, quanto possível, do
verdadeiro conteúdo a vedação sa
lutar. Obra impatriõtic9. e nefas
ta, porque, &e meditamos a histó
ría econômica. e financeira dos
Estados Unidos ·da" América- e do
Brasil. vemos que nos impostos
interestaduais' e intermunicipais
está uma das causas- da. dtierença.
de progresso material dentre as
duas Rtepúbl1cas..·. (Comentários
à Constituição de· 1937 - págin~

576 - Vol. 1.0).

Se juntarmos a esta causa a. cir
cunstãnc1a.. de haverem ficado os mu.
nicipios. em -estado de miserabilidade
'f1s<:al, certo· que teremos. apont3.do as
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causas eficientes da cffel'lença de pro·
gresso das duas nações.

Durante a vigência da Constituição
de 91, isto é, até 1930, a União am
pliou bastante as suas fontes tributá
rias. O i.lnpôsto de consumo passou a
ter bastante amplitude, abrangendo
grande número de artigos e o impõs
to doe renda, precomsado por Rui Bar
bosa como uma fonte tributária a ser
explorada pelos Estados, foi afinal
criado em benefício da União pelo De 
ereto 17.390. de 26 de Setembro de
1926. 1tste impôsto é hoje um dos pi
lares em que assenta o orçamento da
União.

E sob este regime tributário dou
trinariamente digno dos melhores en
comias G tão deturpado na longa ex
periência constitucional que fizemos
de 1891 a 1930, chegamos afinal ao
regime constitucional de 1934. Os ela
boradores deste novo· diploma cons
titucional avançaram um pouco na
discriminação das rendas e fixaram
o domíDio fiscal da União, 405 Esta
dos e dos Municípios -- O art. 6.0 de
fine a competência privativa da União
para decretar impostos : .

a) sôbre a importação de mercado
rias de procedência estrangeira;

b} de consumo de quaisquer mer
caddrias, exceto os 'combustíveis de
motôr de explosão.

c) de renda e proventos de· qual
quer natureza, excetuada a renda ce
dular de iroóveis;

a) de transferência de fundos para
o exterior;

e) sôbre atos enaanados do seu go
vêrno. negócios da sua economia e
instrumentos de contratos ou atos re
gulados por lei fed~ral; .
_ f) nos territórios, ainda, os que a.
Constituiçáo atribui aos Estados;

Enfim.~ compete à União cobrar ta...
xas telegráficas. postais e de outros
serviços federais, de entrada, saída e
-estadia dé navios e aeronaves sendo
livre o comércio de cabotag€m às
n:ereadorias nacionais, e às estrangei
TaS que já tenbsm pago impOsto de
iInportação.

Além. dêstes jmpf\Stos, que lhe 10
!am atribuídos privativamente, com..
petia. à União pelo regime de 1934
ctiar outros impostos de acOrdo com.
o art. lO-vn. Houve, destarte) sensf-

~l~~~o®t~o~~~~w~!
tie 91'. Os impostos de consU1no e
renda. criados respectivamente pelo.'
alvará do :rei, de 1662. introduzido na.
legislação da República em 1899. alte
rado pelo Decreto 17.464, de 6 de ou
tubro ãe 1926 e outros posteriores, e
o segundo, sugerindo em 1867 pelo Vis
con~ de J.equitírihonha e criado pelO'
art. 3.° da lei 4.-625, de 31 d-e dezem
bro de 1922, aperfeiçoado pelo arti
gO 18 da Lei 4.984. de 31 de dezembro
de 1925, e regulamentado pelo Decre
to 17.390, de ·26 de julho de 1926) pas
saram para a competência. :privativa.
o.a União. Outra inovação .feita. fOI
a dos impostos de transferência dE..
fundos para o. exterior, que, come>
muito bem .observa Araújo Castro,.
"pela sua própria natureza, não po
diam deixar de ser atribuidosà com
petência privativa da Uniãoh

•

.A competência tributária dos. Esta
dos foi fixada no art. 8.° qUe dispõe:

"Art. 8.0 - Também compete
.privativamente aos Estados:

I - Decretar impostos sóbre:
a) propriedade territorial. exce-

to a urbana; -
b) transmissão de propriedade

"causa mortis";
c) transmissão de propriedade

iniobiliária "inter vivos". inclusi
ve a sua incorporação 50 capital
de sociedade;

d) consumo de eombustiv~is de
motel"' de explosão;

e) vendas e cO::lSignações efe
tuadas por comerciantes e produ
tores, inclusive os industriais. fi
cando isenta a primeira. operação
do pequeno produtor, como tal de
finido na lei,estadual;

f) exportação das mercadorias
de sua produção B.té o máximo 'de
dez por cento ar], valarem!', veda·,
dos quaisquer adicionais; .

g) indústrias e profissões;
h) atos emanados do seu govêr

no e negócios da sua economia ou
.regulado por lei estadual;

II - Cobrar taxas de serviços:
estaduais" .

Como Se vê, a ConstitUiçã.o de 1934
estabeleceu grande alteração no que
tange à competência. ttibutána dos
Estados. A êstes foi conferido priva
tivamente {) impõsto sôbre vendas e
consignações efetuadas por comer
ciantes e produtores, inclusive os in
dustriais. .m~, em compensação. fo
ram êles privados dos impostos predial
e tenitorial urbanos. bem como da
metade da arrecaãação do 1m'Pôsto de-
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indústrias e profissões. T~~~ foi
conferido aOS Estados o lIIlpOSto de
consumo, sôbre combustiveis de mo
tores de explosão de procedência es
trangeira.

Foi fixada. a taxa de 10 por cento
ad vaZorem par~ a cobrança, pel9S E$
t9 dos, do imposto dê exportaJao de
:n'lercadorias de sua produçao. ~

Constituição vedou e~ressam-ente a
UrJ.ão -aos Estados, ao Distri~ Fe
dfral 'e aos municípios, cobrar sob
qualquer denominação. impostos in~e

:'éStaduais, inter-munidpais, d~ VI'a
ção ou. de transporte, o~ quaI?qm~.

tributos que, no territõrlO naClona.
gravem ou perturbem a Ih-re cirpula..
ção de bens ou pessoas ~ dos veIculas
que os tram;ponarem. Infelizmente,
apesar da vedação e~!"essa,.cont~ua;
!"am a ser cobrados Os anti-economl
cos imoostos interestaduais e intermu-

- nicipa{S. A Constituição de 1934 fixou° domínio fiscal dos Muni'CÍpios, que
ficaram com as seguintes fontes- de
renda: o impôsro de licenças, o im.
pêsto predial e territorial urbanos,
cobrado o ;primeiro sob a forma. de
décima ou de cédula de renda; o lm
pôsto sôbre div-ersões públicas;. o.~
pôsto cedular sõbre a rend~ de 1m0v:.el.s
rurais, as taxas sôbre seX'V1ços IDUllIC1
pais, além daquedes que lhes compete
ex-vi· dos artigos 8,° parágrafos 2.° e
10.0 parágrafo único -e dos que lhe fo
rem tran.sferidQS pelo Esta'do. A Cons
tituição de 1934 teve vida curta. A
10 de novembro de 1937,_ em conse
qüência de um golpe de Estado. foi
cutorgati:a ao Brasil uma nova Cons
tituição. Imputou-se à Constituição
de 1934, o êrro de hav-er prejudicado
as rendas da União. "A nova ciistri
buição das rendas instituída pela
Carta. Constitucinal de 1934 veio pri-.
vaI a União de soma ~timada em
mais de 200.000 contos de réis quando
a situação de-ficitária do .. orçzmento
federal estava a exigir precisamente
maiores recursos nara cobrir êste sal
do negativo": (Mensagem de 3 de ju
nho de 1937, do Presidente da Repú
blica Getúlio Vargas). Dai talvez a
preocupação do legislador constitucio
nal de 1937 de defender OS intel'êsses
:r~derais organizando 1UIllI: n~va ~
criminação de rendas. O m1posto so
bre importação de mercadorias de
procedência estrangeira. continuou de
acôrdo com nossa tradição histórica e
federativa. dentro no âmbito da com
petência tributária da União, a quem
~ompete também decretar impostos de
consumOS de quaisquer mercadorias,

sendo eliminada a exceção consubs
tanciada no art. 6.o-1-b, da Consti
tuição de 1934. O artigo 20-1-e, tam-
bém. eliminou a restrição do ar. 6.o-1-c~
de 1934, passando o izn;põ-sto de renda
e p~ov,el1tos de qualquer natureza a.
ser cobrado privativamente pela.
União. O impôsto de transferência de
funros para o e~terior contmuou,.,
como aliás convém num, regime fe
derativo, na esfera de competência da
União. O art. 2D-l-e-f e 11 reprodu-·
zem disposições idênticas da Consti-·
tuiçáo de 1934. As esferas de compe
tência dos Estadcs-rn.€mbros e dos.
municípios foram delimitadas peles.
artigos 23 e 28. Enfim, segun:do a
técnica adotada pela Constituição de
1937 em matéria de imposição temos:
a) atribuições privativas àa União'
(art. 20); õ) atribuições ex-clusivas,
dos Estados (al:t. 23); c)· atribuiçóes
€xclusiv.as dos l\1'unicípios (artigos 26,
letra b. e 28); atribuições doe decreta
ção estadual e de percepção partida
estadual-municipal (artigo 23, § 2.°);
e) atribUições concorrentes com pre
ponderân:cia federal. Os Esta-dos con
tinuaram com a faculdade de cobrar
impostos de exportação sob ,merca
dorias de sua própria produção até dez,
por -cento ad vaZarem. Parece fora.
dúvida que a nova con.stituiçáo só .:per-
mitiu a cobrança de tal impôstc sôbre
as mercadorias exportados para o ex
terior. O impôstó de exportação
criad.o no Brasil pelo alvará de 1818,
foi mantido nas constituições repu
blicanas como privativo da com
pçtência trib-gtária dos Esta~os. E'"
evidente porem, que os leglsladores
de 1891: 1934 e 1937 tiveram sempr.e
como certo, que tal impôsto só po
deria ser cobrado sôbre as mercado
rias remetidas para fora do pais.
Cum.nre assinalar, que, na Emopa,
somente nove países adotam alguns
direitos de exportação. Os Estados·
Unidos proibem tal impôsto e na Ar
gentina êle é da competêp.cia do Gg
\Térno Federal que dele so lança mao
em casos excepcionais de -grande ne
cessidade para o erário público. O'
impÔStO de exroortação interestadual
não se compidêce com a boa. ;prática
de reO'ime republicano federatIvo. me
constitui um elemento perigo:so de de
sagregação nacional. O artigo 25 da',
Constituição de 1937 é de uma clareza.
me;idiana, .

Estabeleceu de maneira insofismá
\-el a unidâ'de do território ~onar
sob o ~onto de vistaalf!'-ndegário. eco
nOmico e comercial, nao podendo no<

...
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Cr$ %-
1940 4~O36.459.745 52.4()
1941 4.045.554.518 49,11
1942 4.376.579.656 48.39
1943 . ,. ........ 5.442.646.046 45,09
1944 . ........ ,. .. 7.366.199.222 47,80

Estados:
1940 . 2.294.642.0.35 29,34:
1941 . 4.045.554_518 49.11
1942 4,376.579.656 48,39
1943 5.44-..2.646.046 45,09
1944 5.765.888.031- 37;42

de defesa- sanitária animal e a:. taxa.
-de fomento agrícola e intiustriBJ.. Ta.!
im'Pôsto contribuiu em 1944 com as se
guintes percentagens sóbre o total das
l'eceítas tributáriaS:

Piauí - 35,01%; Sergipe - 32.58%;
Rio Grande do Norte - 26,78%; Ma
ranhão - 17,34 %; Espírito Santo 
15,93%; enfim o Estado -do Rio de
Janeiro é o que arrecada taxa. mais
reduzida dêste impõsto em 1944. atin
gindo apenas 1,74%. Cumpre' assinalar
que o impôsto sôbre exploração agrí
cola e industrial, representou pela ar
recadação de 1944. 2,40% sôbre a re
ceita tributária dos Estados. Du.."ante
2. vigência da Constituição de 1937.
'(;árias tentativas foram feitas no sen
tido de melhorar o nosso regíme tri
butário. Já na mensagem de 3 de -ju
nho de 1937, o Presidente apelava para
uma revisão constitucional visando
uma destribuição de rendas que consi
d.erasse melhor Os interêsses nacionais.
~ Conferências de Técnicos em Oon
tabildade Pública e Assuntos Fazen
dárics contribUíram de maneira apre
ciável para a organização e estudo de
vida financeira dos Estados .e mUIú
c1pios. Também. contribuil'am ;para
um melhor estudo -da situaç.ão finan
ceira do país o Congresso de Econo
mia e a Conferência de 'r.eresõpo!is.
Pelos dacios colhidos em 1944 podemos
sintetizar a situação financeira do
país em fz.ce da discriminação de ren
d::t.s da seguinte maneira:

-Receita arrecadada.

União:

.seu interior estabelecer-se quaisquer
barreiras alfandegárias ou outras li
mitações ao tráfego,' vedando assim,
aos Estados, como aos Municipios,
cobrar. sob qualquer denominação, im
postos il'3Jter-estaduais, inter-munici
pais, de viação ou de transporte, que
gravem ou perturbem a livre circula
ção de bens ou de pessoas e dos veí
culOs que os transportarem. Pontes de
_::Miranda, grande conhecedor dos ho
mens :públicos do Brasil ao comentar
éste artigo profetizou:

"A salutar solução do antigo 25,
por certo sofrerá tôdas as insídias
administrativas, legislativas e ju
diciárias para lhe sofismarem o
sentido, para a reduzirem a quase-
nada". -

E adiante acrescenta:
"O texto de 1937, não podia ser

mais enérgico. Foi mesmo con
forme dissemos, pleonástico: O es
taduali.smo voraz estremeceu por
um. momento: o Br~il ia ser,
corno os EStados UXddos da ~é
rica, uma só pátria tributària
mente. Era preciso fraudar-se a
Constituição de 1937".

E de fato assim acon;teceu. Pouco
.mais de um mês após surgia o De
creto-lei n. o 142, de 29 p,e d.ezembro
de 1937, simples lei ordinária qUe der
rogou i)arcialmente uma ConstitUi
ção! Tal decr.eto. verdadeiro, caso de
teratologia legLslativa. estabelt..:eu que
os impostos interestaduais vedados
pelo texto constitucional, fossem gra
<iativamente eJ.irr1J.nados da receita no
prazo de três anos, na base de 20 por
cento no :primeiro ano, 30 por <rento
no segundo e. o restante no terceiro,
isto é. em 1940. Grande ·era a resis
tência dps Estados na eliminação dos
impostos interestaduais, por isso que
-contribuiam com rendas avultadas
p.al"a o erário público estadual. O De
-c.:eto-lei n. o 143. de 30 de novembro
de 1938, adiou para 1943" o prazo para
dcsapar.ecimE:nto completo do impâs
to de export.ação interestadual. Final
mente o Decreto-lei n. o 5.368. de 1
de abril de 1943. prorrogou tal 1)l"aZO
para 1 de janeiro de 1944. quando afi
]:3.1 seria como foí definiaivamente
extirpado. êste cancro da nossa. legis-
lação tributária. .....

Os Estados tiveram que recorrer a
:outras fontes tributárias para com
pensar a perda .do impôsto de expor
tação interestadual. Vários Estados
cairam o impõsto sôbre exploração
:agrlcola. e industrial; englobando em
;alguns o· impôsto de- produção. Q. taxa

- .

Municípios:
1940
1941
':'942
1.943- •
1944 .

936.557.964
1.002.318.835
1.062.917.059
1.097.980.973
1.261.193. 975

12,16
12;~

11..75
9~1i)

8;18
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"

Distrito
Federal:

C.rs- %

1940 _. 4:23.379.303 5,51
1941 -. 505.077. 664 6,13
1942 . 6.655, 127" 702- 7,24
1943 . 885.476.535- 7,33
1944 . 1.016.396.339 6,60

Pelos dados acima expostos € for
necidos pelo Boletim do Conselho Téc
llico de Economia e Finanças do Mi
nistério da Fazenda, verinca-se que o
tetaI das receitas da União dos Es- ,
tados. Municípios e do Distrito Fe-
c.eral montaram a 15.409; 677.567 cru
~eiros em 1944, càbendo a UIÚão 47,80
por -cento, aos Estados 37,42%, aos
municípios 8,18% e ao Distrito Fe
deral 6,60 %. ComParando-se esses da
clos com os de 1940. verifica-se que as
peI'centag.ens relativas à União, ao
Distrito F.ede~ e aos Municípios di
n~jnuiram enquanto a dos Estados su
biu de 29,84% ;para 37,42%.
~~ quadro evidencia o estado pre

carlS~lmo das rendas municipais no
Brasil. Se a· nova Constituição não
resolver o problema em têrmos racio
nais terá falhado a _mais importante
9as suas finalidades históricas ppr
.1S80 que Visa consolidar o regime de
mocrático; -f€d.erativp e representati
vo, em bases financeiras.

UI!! ponto que merece destaqUe é o
segumte: enquanto o Distrito Federal
arrecadou em 1944 Cr$ 1.016.396.339,00
todos os municípios brasileiros e-m
igual data arrecaãaram apenas Cr$
1.261.193.975,00! Não há doc-umento
melhor do ~stado de miserabilidade
<ias _rendas municipsis no Brasil. Isto
a.:inda mais evidenciado ficará se
<,ompararmos o quadro brasileiro com
~ de países que- adotaram o -regime
aemocrâtico e federativo. Vejamos
por maior. Se tomarmos por base o
ano de 1935 verificaremos as segUin
tes percentagens sôbre o total das
renàas arrecadadas:

Estados Unidos - União, 36,9%;
Estados, 18,8%; Municípios. 44,3%;

Canadá.: União, 45,7%: Estãdos,
14,2%; Municípios, 40,1%.
Austrália: União, 51,3% ; Estados,
"31,8%; Municípios, 16,9%-.

União SUl Afri~ana: União, 61,8%;
Provinci.as, 12,2%; Municípios, 26%.

Suíça-: União, 42,9%; Cantões,
20.4% ; Municípios, 27,6% •

Vê-se que düerença de sorte a dos
tnUnicípios. brasileiros comparados
com as dOs países a que nos referi
mos-!' Urge; pois; que Os constituintes
-de. 194:6 - cCJrliijam. definitivamente os

é.-"tTOS de nossa -discriminação de ren
àas e saiam.- em defesa dos interêsses
dos mmucípios, que constituem a base
de. nossa organiZação política. E' la
mentável dizer-se que existem no
Brasil munciipios que rendem apena.s
Cr$ 20.000,00 !

O ünico critério -que nos permitirá.
a racionalização da distribuição de
rendas é o de- estabelecermos uma per
feita correspondência entre o mon
~nte destas e o dos encargos que
pela Constituição competem às três
entidades que se superpõem: União,

·Estados e Municípios.
Infelizmente não me - parece acer

tada: a solução adotsda pelos iLustres
l..'Ylembros da subcomissão de discri
mir~ação de rendas, em que pese o es
fôrço notável que fizeram no sentido
de encontr2.r uma fórmula concilia
tóriã com as condições históricas de
terminantes da evolução política e
social do povo brasileiro. Louvável
foi o esfôrço que fizeram no sentido
de dar ao município brasileiro possi
bilidadies financeiras 'para atender às
despesas com os encargos que lhe fo
ram a.tribuid-os no inter~ da socie
dade local. Bem esclarecido estava
o grande professor Adolfo Posada
quando em memorável conferência
oroclamou o renascimento das cida
des modernas "como uina das in
dicacóes cara'Cterísicasde nosso tem
po".- Devemos envidar esfOIÇes no
sentido ~da revitalizaçáo eeonômico
financeira dos municípios do interior
do' Brasil. Não devemos, porém, per
der de vista as lições da realidade
brasileira, pois temos um munlci
pi'o como o da capital dQ Estado de
São Paulo que rendeu em 1942 mais
de Cr$ 204.000.000,00 enquanto em
1944 a renda tributária de Mato Gros
so foi de CrS 18. 396 . 795 a do Rio
Grande do Norte foi de Cr$ 25.5-86.837.
a de Alagoas Cr$ 29.343.793. a do
Piam Cr$ 26.841.405 e a de Sergipe
C!$ 3S. 841. 368. E' de notar ainda
que êstes Estados têm renda infe
rior a Belo Horizont.e e Pôrto Ale
gre. A sub comissão tomou para base
dos seus trabalhos a -receita; tribu
bária. da União, dos Estados, do Dis
-trito Federal e dos Munic1pios- elh
1944 no montante de cr$ 1-0.267.711.359
que pode ser expresso pelas- seguin
tes pereentagens: 54,85 % pare.- a.
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União; 30,85 %, para os E...~dos;

5,95 %, para o Distrito Federal e
8,35 % para os municípios. Justo se
ria . que a subcomissão no seu tra
balho de reestrutm"ação fiDJanceira.
da nossa federação apelasse em pri
meiro lugar para a União da qual se
poderia' retirar a fração excedente de
51} % isto é 4,85 %.
~tarte ficariam estabelecidas as

seguintes percentagens sôbre o total
da receita tributária: União, 50 %;
Estados, 30 %; Municípios, 14,0 %.
. Nem se diga que a União ficaria
prejudicada pois a percentagem de
50 % ainda é bastante elevada mais

, se coadunando com os regimes uniltá
rios do que meSID-O com os legitimas
regimes federativos. Bem diferente,
porém, foi a orientação seguida pela
sub-comissão, que golpeou abrupta
mente 015 orçamentos estaduais, deI
xando algumas unidades federativas
sob a terrív.el ameaça de ruL.~a fi
nanceira ou pelo menos de grave
crise durante o período de reajusta
menta. As percentagens a que nos re
ferimos sofreram as seguin.tes altera.
ções: a da União baixou d.e 54,85 %
para 53,57 %; a dGS Estados de 30,85 %
foi reduzida para 27,90 % e a dos Mu
nicípios foi elevada de 8,35 % para
12,5-8 %.

Sacrificaram-se os Estados sem dei
xar satisiatõriamoen<te resolvidas as
asp1!"açõ€s dos municípios. Sstes nú
mer'Üs PC?l-ém, estão longe de nos dar
uma idéia exata do prejuízo sofrido
pelos Estados especia1Inente os poeq':le-
1105, de reoe.ilta.-S inferiúres a .
Cr$ 50.000.000,00. Vejamos por me
nor as conseqüências reais do proje
to. O impõsto de indústrias e pro
fissões, de acôrdo cem o art. 131-111,
do projeto, passou para a competên:
cia privativa dos muni'Cipios. Isto re
presenta para as receitas estad'llais um
prejuízo superior a Cr$ 2&1.912.745,00.
O impôsto de transmissão cazisa
mortis passou a ser partilhado com
os municípios representando um pre
juizo paxa os Estados sUlPenor a
Cr$ 41. 696.893,00. O gol-pe foi invo
lunt.àliamente desfech.a.do especial
mente· contra os pequenos Estados.

. 'senão Vejamos.

o Estado de Alagoas cuja. receita
tributária em 1944 foi de 29.343.793
j,Jerde cêrca.· de 5.224.024,00 ou seja
mais de 17% sôbre a sua receita. tri
butária, o que é verdadeiramente
iniquo. Mato Grosso com um imen
so território, onde se torna necessá
ria a ação eficiente dos poderes es
taduais, 'Bspecialmente na expansão
dos meios de transporte dos sistemas
educativos e da assistência sanitária,
sofre na sua depaupera.da receita tri
butária. um. corte de 1.818.848,00 ou
seja cêrca.de lO%sôbre a mesma. O
Ceará com uma receita tributária de
'54.064.651,00 perde 6.706.240,00; o
Rio Grande do Norte com uma re
ceita tributária de 25.586.837,00 per
de 3.484.100,00; a Paraiba com uma
::eceita tributária de 38.942.923,00'
perde 4.912.687,00 e Sergipe com uma
receita tributária de 35.841.368,00
perde f>. 048.442,00 Q que representa
'um verdadeiro déscalabro para o pe
quenino Estado. Em troca de tama-
nho sacrifício nenhum' recurso novo
foi dado ao etã.rio estadual. Enquan
to isto a União dará aos municípios
um auxilio irrisório pois os municí
pios sergipanos irão ter desta enti
dade o auxilio anual de 17.000,00 os
do Maranhão e Piam pouco mais de
11.000,00 e o de Goiás pouco mais de
12.0G(),OO ::ada um anualmente. :Sste
porém é o prejUÍZo aparente que so
frem .as receita~ estaâullÍs. Odes'
falque real é bem maior em' conse
qüência dos principios consagrados
no projete. . Tf:mos a 1mpressão de
que a ilustre subcomissão de discri
minação de rendas pela premência
de tempo e . impressionada com os
dados estatísticos de ordem geral es
queceu-se de examinar por menor a.
situação atual dos diversos orçamen
tos das UIÜdades componentes da fe
deração brasileira. -.Preoct.tpados tal..
vez com o regime tributário adotado
pela Constituição de 1934 esquece
ram-se de que o regime ~stabelecido

na Constituiç.ão de 1937 evolveu de
.acõrdo com as normas estabelecIdas no
Decreto-lei n. o 1.202, de 1939, e no
Decreto-lei n:o 2.416 de 17 de julho
de 1940. sendo que êste último apro
vou a codificação das normas flnan-
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6.166.800,00
9.000.000.00
2.105 :092,00
6.853.872.00

885.836,00
11. 678 _887,00
17.220.4.14.00

9.6="4:.858,00
2.863.681,00
8.693.681,00

868.820.00

-cerras para os Estados e Municípios.
Para. substitlir o malsinado impôs
to de exportação interestadual~ que·
por muitos anos serviu de estorvo á
dilatação de nossas fronteiras eco
nômicas internas. foi, criado o im
:pôsto sôbre exploração agrícola e In
dusr.rial que em 1944 rendeu .. ~ ...
75.951.471,00. Examinando o art. 130
do projeto que estabelece a compe
tência tributária dos Estados nenhu
ma referência encontramos que nos
autorise a supor que foi mantido tal
impôsto. Ora. a eliminação brusca' de
tal fonte de receita cuja arrecadação
global aproxima-se da dos impostos
de Sêlo e transmissão causa mortis,
representa para as receitas estaduais
o seguinte pl;ejuízo:
O Maranhão perde ..
Piauí • . .
Ceará . . .........•...
Rio Grande do Norte
Paraíba •.............
Sergipe . . _ .
Minas Gerais . ..: .
Espirito Santo . . ...•..
Rio de Janeiro .
Rio Granàe do Sul .
Goiás . . ..•...........

Somando-se estas parcelas às per
das já sofridas pelas recdtas esta
duais .~ em conseqüência da elimina
ção do impôsto de indústrias e pro
fissões ctue passou para os municípios
e mais cinqüc::nta por cento do ím
pôsto de transmissão' causa mortis e
não exageraremos em afirmar que
cêrcs. de dez Estados do Brasil fica
rão em situação de ruína financeira
não dispondo sequer de recursos para
pagar ao seu funcionalismo. A Cons
tituição de 1891 fortaleceu a União e
os Estados em detrimento dos muni
cfpios; ':) atual projeto tenta forta
lecer os municípios com o enfraque
cimento dos Estados. Ambas as ori
entações nos parecem injustas. A fe
deração no Brasil, conforme acen
tuou Rui Barbosa, "tornou-se irre
vogável··. Para que ela funcione.
porém, harmô~camente e de acôrdo
com os ideais do povo brasileiro e
possa cumprir a sua missão de fo
mentadora. do progresso .social e eco-

noIDico toma-se indispensável que a.
Constituição outorgue às três ent1··
dades União, Estados e Municipios,
os meios necessários- ao cumprimen
to dos encargos que lhes são assina
lados.

Srs. Constituintes:

Neste momento em que o mundo
entra numa nova fase de evolução
social o problema tributário é dos
mais comple~os e importantes para
o evolver das nações e conquista dos
1deais civilizadores. Pais democrá
tico não é aquele que se intitula com
ta,l rótulo. Govêmo democrático é
aquêle que procura conseguir o má
ximo de bem-estar para os seus go
vernados :. A paz social tem que ser
a resultante da paz dos espíritos,
da prosperidade econômica e do im
pério do direito cema órgão armo
nisador dos interêsses da coletivida
de. E conforme assinala o eminen
te- professor Paul Hugon "Não pode
haver Economia próspera sem finan
ça.s sãs e recursos abundantes". En
videmoS" pois, todos os nossos esfor
ços no sentido de emendarmos )
projeto a fim' de que a nova Consti
tuição consagTe princípios. acertados
de boas finanças. sólida economia e
equilíbrio social para o nosso glo
rioso Brasil. (Muito bem; muito
bem.)

O SR. PRESIDENTE'- Está finda
a hora do Expediente.

Passe-a à

ORDEM DO DIA

Comparecem mSlis 186 Senhores Re
prsentantes:

Partido Social Democrático

Acre:

Castelo. Branco.

Amazonas:

Alvaro Maia.
Cosme Ferreira.

Pará:

Alvaro Adolfo.
Duarte de Ol1ve1r8l.



.Cz.rlosNogueíra..
Nelson Parijós.
João Botelho.

MaraIlhão :

Clodomir Cardoso.
Crepori "Franco.
Odilon 'Soares.
Luiz Carvalho.
José Neiva.
Aforu;o Matoo.

ceará:

Frota Gentil.
Ral;ll Barbosar..

Rio Grande do Norte:

Georgino A velino.
Dioclécio Duarte.
José Varela.

Paraíba:

Jandui Carneiro.
samuel Dual'te.
José Jofili.

Pernambuco:

Novais Filho.
Jarbas Ma.ranhão.
Gercino Pon~.

Oscar Carneiro.
Ferreiia Lima.
Barbosa J...ima..

Alagoas:

Goes Monteiro.
Silvestre Péricles.
MedeirosNe.to.

Bahia:

Pinto Aleixo.
Lauro de Freitas.
Aloisio de Castro.
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Vieira de Melo.
Eunapio de Queiroz.
LUlZ Barreto.

Espírito Santo:

Atilio Vivacqua.
Henrique de Novaes.
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira. de Rezende.
Alvaro Castelo.
Asdrubal SDares.
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Rio..de Janetro:

Pereira 'Pllito.
Alfredo "Neves.
Amaral 'Peixoto .
Paulo Fernandes,
Getulio 'Moura.
HeitorCollet
Brígida Tinoco.
Miguel Couto.

Minas .Gerais:

Juscelino Kubitschek.
Rodrigues Seabra.
"Pedro Dutra.
Bias "Fortes.
Duque de Mesquita.
Israel Pinheiro.
João Henrique.
August,(l Viegas.
Gustavo Capa.-nema.
Celso Macnado.
olinto Fonseca.
Lahyr Tostes. '
Milton Prates.

Sáo Paulo:

Cirilo Junior.
Anto-nio Feliciano.
Martin'SFilho.
Costa Netto.
Horacio Lafer.
Lopes Ferraz.
Ataliba Nogueira.
Sampaio Vidal.
Honorio Monteiro.

Goiás:

João d'Abreu.
Galeno Paranhos.

Mato Grosso:

Argemiro Fia!ho.
Martinia.no Araújo.

Paraná:

FIavia Guimarães.
Munhoz de Melo.
Lauro Lopes.

Santa Catarina:

Ro'berto Grossembachel'.

Rio Grande do Sul:

Getulio Vargas.
Ernesto Dorneles.
Gaston Engl-ert.



Adroaldo Costa..
Brocha.do da Rocha..
Teodomiro .Fonseca.
Damaso 'Rocha..
Eloi Rocha; -
Antero Leivas.
Bittencouft Azambuja.
Glieerio Alves.
Mércio Teixeira.
Pedro Vergara.
Herófilo Azambuja.
Bayard Lima.

}Jnião Democrática NaciOnal

Pará:
Agostinho Monteiro.
Epilogo Campos.

Mara·nhão:

Alarico Pacheco.
Antenor Bogeia.

Piauí:

Esmaragdo de FreItas.
Antonio Correia.
Adelmar Rocha.
Coelho Roàrigues.

Ceará:
Plini<> Pompeu.
Bem CaEValho.
Egberto Rodrigues.
F'€rnandes Teles.
Jo'Sé de Borbai.
Leão Sampaio.
Alencar Araripe.
Edgard AIrilda.

Rio Grande -do No~

Ferreira de Sous~.

Paraíba:

VergÍliaud VanderleL
José Gaudendo.
João' Ursulo.
Fernando Nobre~31.

OSn:'.ar Aquino.

Pernambuco:
Alde Sampaio
JoáoCleofas.
Gilberto FreIre.

Alagoas~

Rui Pa1mrol'a.

Sergipe:

Valter Franco.
Leandro Maciel.

Bahia:

Aloisio de Carvalho.
OtaYío Mangabeira.
Manoel Novaes.
Luiz Vianna.
Clemente Mariani.
Dantas Junior.
Rafael CincUIâ •
Aliomar Baleeiro.
João Mendes.
Alberico Fraga.
Rui Santos.

Rio de Janeiro:

PIado Kelly.
Romão Junior.
José Leomil.

Minas Gerais:

~aga]Qães Pinto.
Licurgo Leite.

São Paulo:

Paulo Nogueira.

Goiás:

Jales Machado.

Mato Gro~so:

Dolor de Andrade.
Agricola de Ba·rros.

Santa Catartna:

Tavares d'Ama.;ral.
Tomaz Fontes.

.'

Rio Grande do Sl,l1:

Flores da cunha.
.Osório Tuiuti.

Partido Trabalhista Brasileiro

P..mazonas:

Leopoldo Neves.

Distrito Fed-eral:

Benjamim Farah.
Vargas Netto.
Gurgel do Amaral.
Sega.d.as Viana.
Benicio Fo-ntenelle.



.13aeta Neves.
,Barreto Pinto.

São Paulo:

Ma:rcondes Filho.
-Guaraci Silveka.
Romeu Fiori.
Berto Condé.

Paraná:

'Melo Braga.
Rio Grande do Sul:

,A..-rtur Fischer.
Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:

Gregono Bezerra.
Agostinho de Oliveira.
Alcedo Coutinho.

Distrito Federal:

Carlos Prestes.
João Am8!zonas.
Mauricio Grabois.
,Batista Neto.

Rio de Janeiro:

Claudino Silva.

Rio Grande do Sul:

'Trifino Correia~ .

Partido Republicano

Sergipe:

:Durval Cruz.
Amando Fontes.

Minas Gerais:

.•laci Figueiredo.
Dfrn1el Carvalho.
Bernardes Filho.
Mario Brant.
Artur Bernardes.

Paraná:

.Munhoz da Rocha.

Partido Popu7.ar Sindicalista.

Pará:

Deodoro Mendonça.

ceará:

..Alves Linhares.
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Bahia:

?n.eodulo Albuquerque.

Partido Democrata Cristão

São Paulo:
Manu.-el Vítor.
O SR. JURp...NDIR PIRES - se

nhor Presidente, peço a palavra. pela.
, ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. JURANDIR PIRES (Pela or·
dem) - Sr. Presidente, apr-esento a
V .. Ex.a o --seguinte requerimento:

REQUERIMENTO N.<? 222, DE 1946

Solicita informação do 'POder
Executivo sôbre as ·demissões dos
empregados do Departamento Na
cional .do Café; e requer a nomea
cão de uma, Comissão de Parla
mentares. incumbida ãe estudar Os
meios de ampará-los.

Requeiro a V. Ex.a que solicite do
Govêmo qUe informe: .

a) Porque motivo forç.ou os empre
gados do D. N. C. a pedirem d,emis-
são. _.~

b) Por que motivo nao as conslae
TOU em face dos dispositivos de segu
ranca e estabilidade que,-() Estado

. <:onfere aos seus servidores.
c) Por que, também, não lhes fo

ram dada·s as garantias das leis tra
bafr...istas .

d) i Por que o Govêrno despresa o
trabalho humano, não o considerando
um -direito a se!' respeitado' na base
do principio -central da Carta. do
Atlântico.

Requeiro mais a V. Ex.a. que de
signe uma Comissão Parlamentar de
três membros para tratar -com o Po
der Executivo o meio de amparar
ésses empregados e aproveitar-lhes o
-esfôrço de trabalho no momento em

.' que o Brasil necessita de ?nts:.. ativi
dade humana para soergue-lo aa tre
menda crise econômica em que se de-
bate. .

Sala das S~ões, 11 de junho de
1946. - Jurandir Pires •

IIcontéstàvelmen..te, Sr. Presidente,
estamos diante de uma situação· de
fa.to. São mais de três nul brasileiros
que estão, no momento presente. de
lJ€ndentes de uma soluÇáO'. O pr:::zo
concedido esgotou·se ontem, motIVO
porque, quebrando de certo mOdo as
normas regimentais, alJelo pal"a o li
beralismo de V. Ex.& no sentido de
nomear esti'com.issão, que terá. por
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funcão tratar com os· poderes públi
cos· para atenuar, de certo modo, a
grave situação em ~que se 'encoI}tram
brasileiros que têm direito ao traba
lho. (Muito bem) .

O SR. PRESIDENTE - Comunico
a V. Ex. a que não posso submeter
à Casa. o requerimento de nomeação
da Comissão. Conforme disposição,
será êle oportunamente publicado e,
depois, então considerado.

O SR. -PRESIDENTE - Vamos
passar à matéria constante da Ordem
ào Dia. , ' -

Tem a palavra o Sr. José Alkmim,
orador inscrito.

O SE. JOSE' .ALKMi:M - Sr. Pre
sidente, na hora em qUe a Assem
bléia desenvolve seus trabalhos, já
apreciando o projeto elaborado pela
Comissão ,da Constituição, torna-se
oportuno. que sali-entemas um dos as
pectos mais graves e de mais aceil
tuado interesse para a Nação. qual
seja o da limitação precisa entre os
Estados da Federação. ,

O povo mineil'o, de cuja represén
tação nesta Assembléia tenho a ,hon
ra. de fazer parte, não .:pretende dispu
tar ao dos outros Estados priorida
de no zêlo da unidade nacional, mas
orgulha-se de não ceder a qualquer
outro, na isenção, em qUe invaràvel
mente se conserva, de influências re
gionalistas, que sejam estranhas aos
ir1terêsses comuns do Brasil. E' do
testemunho da história: sempre que
as atividades do povo mineiro trans
cendem o circulo de suas front,ciras
polítiras, e.ssa projeção se opera. não
para efeitos de l;>reponderân~ia, mas
para uma participação ativa e desin
teressada nas tarefas que a grandeza
da Pátria exige. Jamais influiu na
ação administrativa ou politica de
seus, homens públicos a preoeupação
de refvindicar direitos de primogeni
tura, que subaltern:iZassem, em pro
,'eito de Minas e com prejuízo da'
fraternidade nacional, qualquer um
d?.de da Federação. Figuras de alto
porte da política e da administração
do país, no Império e na R~pública,
vieram de Minas; nenhuma del:c.s se
prevaleceu de seu poder ou de seu
prestígio para deixar outro exemplo.
no exercício de seus cargos, que nã9
o da ausênCia de'partic~QS re
gionais, na consideração dos proble
mas ,que 'respeitam à comunidade.

Encarecemos essa afirmação. em
favor da qua.l podem depôr a tradi
ção e as fatoss para àcentuar.. que as-

sim conformado em sua índole e em
seus hábitos, não estaria o povo mi-

. neiro animado a arrogar-se, econômi
ca ou geog.ràficamente, títulos. pro
veitos oU interêsses qUe não lhe per
tençam. Da mesma forma, porém,
menos ciosos de seus direitos do que
penetrados de suas responsabilidades,
os homens públicos de lVilllas sempre
,ve-laram na defesa dos bens patrimo
l~jais compreendidos na área de sua
jurisdição. Em suas subordinação a
ê.:se imperativo, ocorre, 'por vezes, que
a preservação dos direitos e interêsses
da comunhão mine1ra entra em COIl
tacto com a de outros direitos ou in
terêsses que por igual se presumem
i<:gítimos. Ainda 'Rí os Que agem por
mandato 'ou delegação do povo mi~

neiro mantêm, sem discrepância, a
nota de conciliação e de transigên
cia, peouliar ao seu caráter.

lM.inas ufana-se de integrar em seu
seio famílias de todos Os Estados do
Brasil nas quais se incluem expoen..
tes de sua atiivdade em tôdas as es
feras nas classes, conservadora, nas
artes' e nas ciências, na magistratura
e na imprensa; e tôdas elas podem
atestar que os mineiros, certamente.
por sua disposição territorial, a i~ual
distância do Norte e do Sul, do lito
l'al e dos recessos geográficos' do país,
longe de se extremarem n~ dif~ren
ciacão de pendores :parllculanstas"
fundem em sua psicologia, em suas
virtudes de mode..T'3.ção e equilíbrio,
tôdas as nuances do caráter dos br~
sileiros, ricamente matizados pela di...
versidade dos fatores esparsos na am
plitude, de sua base física. E, se ?iS
sim se configuram, é natural que mn
guém se .avantaje a êles rio senti
mento de totalização moral do Brasil.

Aqueles desencontros de interêsses.
em que Minas também se tem c,hoca
do devem-se, algumas vezes,· a ne
cessidade de precisar as linhas divi
sórias com' Estados limitrofes. O eri.
tério arbitrário, que orientou a deli
nJitação das antigas donatárias, e que

,se pa:tenreia na extrema irregulari
dade que subsiste no contôrno das
Privincias, hoje transformadas. em.
Estados, é responsável por essas ques
tões de limites, que obrigaram o Es
tado de Minas a debater a compOSi
cão' de seus interêsses com os de ou
tros Estados irmãos, como São Paulo,
Goiás. Rio de Janeiro, Ba~ e Espí
rita ..Santo. Qualquer que seJa a gra
vidade dOs prejuízos q~ ~utas de
tal nat1.L.~ ocasionam à umdade mo
ral d~ pa.ís.. a. verdade é que deles
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não cabe cUlpa aos Estados contendo-
.res. senão na. medida em que se obsti
nassem em fugir à aceitação de solu-
ções conciliatórias, fundadas em.
fórmulas jurídicas. .

Convenéida de que êsses erros pro
vêm da :P-istória , e não da delibera·
ção dos homens, Minas procurou. sem
pre essa inspiração quando teve de
fazer valer, em confronto com as dos
litigantes, as razões de sua integri
dade territorial. Daí a tranqilllidade
com que sempre esperou ,da soberania
do direito, invocado . -para. elucid.a-r
dúvidas seculares, a imposição dos
pronunciamentos definitivos, aptos a
restabelecerem entre os Estados dispu
tantes a paz, a harin~:mia e a ordem,
essenciais ao fortalecimento. prospe
tidade e segurança da Pátria comum..

Foi assim que se liquidaram, Senhor
Presidente, as questões de limites de
Minas com a Bahia, com o Rio de
Janeiro, com São Paulo e com Goiás:
os convênios, que os retraçaram de
uma. vez para sempre, resultaram da
aplicação de fórmulas juridícas sôbre
a contribuição das operações técnicas.
Ainda com o Estado do Espfrito san
to, não foi outra a orientação 'lue se
adotou., senão a de pedir ·ao direito,
ne. expressão de seus postulados e con..
ceitos, a garantia de uma cordialida
de fratenw.l, que Os interêsses do Bra
sil impõem às relações de vizinhança.
Entre os dois Estados. E essa sub
missáo ao do:ril!nio incontrastãvel do
direito se fêz. então, sob a. forma. do
arbltr-c:..Il1ento. instituição em que a.
consciência. do homem civilizado crJs
taliZou juridicamente as possibilidades
de pacificação social.

:ssse arbitramento já. produziu os
:-esultados que dele era lícito esperar.
Se o dissídio ainda. não seanlacou de
todo. as causas de sua. persistência.
são. pode..se diZer, fàcilmente neutra
lizáveis. causas - devemos salientar,
Senhores Representantes - que não
Se podem a.tribuir a intransigêncla de
Minas. A êste prop6$iro, ps..1-ece-nos
legitimo acentuar. ainda. que Minas
r~o pode ser exposta sem defesa so
julgamento da Nação: acusada, tem
direito a. que a. Nação a QUça.. e não
só através de al"gUD:lentos, mas atrs·
'\'és de uma relação sistemática. de :fa-
tos. .
~ 1968, o Presidente João Pinhei

ro e o Presidente Jerôn1mo Monteiro
sa:nclonavam leiS pelas quais os Con..
gressos Legislativos de Minas e Espí
tito Santo· autoriza.vam os Governos
de um e outro Estado s sUbmeterem a
arb:itraglem sua questão de limites.

Em Belo Horizonte, a 18 de déZembro
de 1911, () Presidente Bueno Brandão
e o Presidente Jerônimo Monteiro ce-
lebravam <>- Convênio de Arbitragens,
aprova.do, logo depois, por lcls de am.
bos os Estados e :por lei federal de 26
de dezembro de 1912.

Do Convênio constava, entre outras
cláusulas, que "ambas as partes te
1"jam paI' irecorrível e" irrevogável a
decisão arbitral".

Constituiram o Tribtmal Arbitral o
D. Canutõ José saraiva. presidente;
Dl'. Prude-nte de Morais Filho, rela
tor ;e o Dl". Antônio J. Pires de C. e
Albuquerque; e secretário o Dr. Justo
de Morais. .

Compreendiam-se' na regiáo contes
tada duas seções de limites. Na pri
meira delas, situada entre o rio Doce
e o rio Mucuri, estavaro· em litigio os
tr.ecl1os em que se interrompe a serra
do Sousa ou dos Aimoré ...

O Sr. Eurico Sales - Náo estava a
i.~so restringindo pI'Ôpriamente o lití
gio, porque Se tinha dúvida se haVIa
cU não íntel'I'Upção. "Se houvesse!
Deixaram de afirmar a existência. das
interrupções, na Serra. dQS Aimorés .
Cuidaram de disciplinar a questão.
mas admitindo .a possibilidade d~ exis
tir ou não essa. inte1Tupçãõ.

O SR . ~TOSE~ .AI..;K:l\,fiM - Estas
interrupções nas linhas de cumiadas
já estavam previstas e reconhecidas
nas cartas e documentos anteriores.
~nclusive nos convênios que condUZi
ram A arbitragem ~

O Sr. Crelho Rodrigues - Linha de
cuntiada.. '. ..

O Sr. Eurico Sales - Não era wna
a:!irmativa.

00 SR. JOSE' AI,K'!MIM - Respon
derei a Vv. Exas" dentro de pouoos
minutos, quando ler a conclusão do
mudo arbitral, que afastará, certa
mente, as dúvidas que Vv. Ex8S. ti
veram. . .

Ao passo que o Espfrito Santo pre
tendia que, n~sa. seção, a linha. divi
sória Se alongasse na direção -o:est"e,
abrangendo as vertentes dos rios São
Mateus e Mucuri. que têm origem em
Minas, êste ~ta.do pleiteava a. fiXa,
ção do limite de altitudes, de. modo s.
ligar por linh3S retas as e~das.

Ai. a sentença arbitTal atendeu inte
gralmente à pretensão de Min~.

Ai está a resposta..
O Sr. Asdrubal Soara - V. Exce

lência. me permite um a-parte?
O SR. JOSE' A1K:MTM - Com.

. muito pra~.
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o Sr. A.sdruba! Soares - As linhas
retas que Minas Gerais, pretende são
q1!aSe ,a totalidade da. divisa.; então,
os limites ficavam estabelecJ.dos, por
linhas, atravessando terrenos plan~s

e' ligando picos distantes 50 e 60 qUl
lômetros.

O SR. JOS:É ALK'MIM - A distân
cia de um a outro pontão da serra não
invalida o critério assentado, que é ;0
da l.iD1la reta. de 'um 8,. outro ponto.

O Sr. Asdrubal Soares - A defini
lata. . ,-

O SR. JOS~ ALKMIM - O con
ceito da serra não pode ser mudado,
hoje quando já está admitido deSde
os convêniOs a que já me ref~. .

O laudo arbitral nao descobnu C01
s& alguma, pois essa designação está
calcada no laudo de 1800 e nas cartas
mais antigas e divulgadas.

O nome' da. serra foi dado -ao relêvo
naquela região e, com essa designação,
vai até os limites com a Bahiá.

O Sr. Asdrubal Soares - Tanto não
é como V. Ex ~ ao pretende...

O SR.. JOSJt .ALKMIM - Não sou
eu quem pretende; está· no lãudo.

O Sr. Asdrubal SoaTes - ••• que o
laudo. diz: "quando houve-r interru.p
\ão de serra". Como pretende Mina.s,
acontecerá O' seguinte: teremos o li
núte traçado por linhas que atraves
S&.nl terreno plano de longe em longe,
tà'!itO"2.SSim que o Serviço Geográfico
do Exército imediatamente assinalou a
serra -c, com muita düicuIdade chego!!
à conclusão de que a Serra. dos AiIIío...
rés vai do nascedcmro dos riOs, São
Msteus à do São JOsé, como ocorre
na geogra.:fia. da tel'!"a. I

O SR. JOS~ ALKMIM - Vou ex...
plicar a objeção' de V. Ex.a.

A serra dos Aimorés, que começa.
ao sul do~ rio Doce, interro:npe-se na.
aona de São Mateus cio Sul; é tôd.a.
esta região p..ompreen~da. entre S~

Mateus do Sul e S§.o Mateus do Nor
te que constitui objete da.. explicação
de V. Ex.• com o desaparecimento
da serra; mas t8.iIlto é 6. mesma serra.
que nasce ao sul dt) rio Doce com
o nom-e de setTa do ~Sousa., tomando
o nome do pôrto do Sousa. o lugar
on~ llaSCe•••

O $r. Jurrrru1.ir Pires - Depo!e é
chamada Serrs. da Chib&t&.

O SR. JO~ AI.KJ\fiM - •.• que
ela prossegue após ~ in:terrupção
longa a que V. Ex. ti. alude, e 'retoma.
novamente 'a forma de serra, indo ao
Estado da Bahia. em região na qual·
conserva o nome de Serra dos Aimo-
rés.

O Sr. Asdru,bal Soares - Está
aparteando V. Ex.lL um engenheiro
que fêz o levantamento dessa r-egiãc.
Posso, assim, afirmar que, não há.

, absolutamente, essa seqijência de
serra, como V. Ex.a. diz. penetrandn
no Estado da Bahia; ao contrário:
no ponto termin·al, da cachoeira de
santa Clara, não 'há, na vi
zinhança, uma serra, e sim, um con
traforte, um divisor ck águas_ que.
subindo-se por êle. chega-se à ver...
d&deira serra, como acontece em
qualquer parte da superfície da Terra.

O SR. JOst ALKMIM - V. Ex.a p0
deria informar que nomp tem'êsse acl

. dente, naquela região?

O .Sr. Asdrubal Soares - ~ um pc..
queno divisor de á.gu&s, um morro;
não tem nome.

O SR. JOS~ ALKMIM - Tem o
nome de-Berra dos Aimorés.

O Sr. Asdrubal -Soares - ~ uma
pequena elevação que Minas GeraJs
pretende ser a serra dos Aimorés.
Ai há 60 quilômetros de terreno pla,..

-no cortando o no. sem cachoe:.ras.

o SR. JO~ ,AT·KMIM - Vou ex
rei a. V. Ex. a. o seguinte: a condição
de engenheiro, a.1egad2 por V. Ex,..,
ne caso. não é 8 que empresta maior
valor ao testemunho; V. Ex.- já ti
nha autoridade para ,fazer sua ob
servação e eu a.precia.rta., da. mesma.
forma, o a.parte 10 nobre colega; mas,
a tese que sustent<:l também é a. de
engenheiras tão ilustres quanto V.
Ex:. ... e já ve~ d-e époc.a, muito an
terior à. nossa gera.çãt. Posso exi
bir aqui.. mapas !eit~~ por enge
·nheil'os pa.tr1eiQS e ei.Iropeus que vie.
ram SAJ EspfrltÇ Santo. mapas de
1866 e 1878, que denominam aquêle·
acidente como acabei doe 2.pontar;
posso exibi-los agors. mesmo, se V.
Ex.· o desejar..
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o Sr. Asdrubal Soares - Tive
oportunidade de examinar mapas fei
tos pOI' al<emães que exerciam espio
naO'em no Brasil1 e que indicam ao •
serra onde ela realmente eX15t-e. .

O SR. JOSÉ ALKMIM - Perdoe
o nobre colega. Os mapas que me
refiro náô são trabalhos clandesti
nos mas, sim, oficiais. Posso, ainda,
citar o mapa mundial com·emorativb
do Centenário. e que traz tôda a.'
divisa pela Serra <io Sousa ou dos
Aimorés ..

O Sr. Asdruba.l Soares - Corrtl'a
ria todos os princípios da formação
da serra.

O SR. JOSJ::: ALEMnl - É outro
'aspecto. Poderia respon<iel a V.
Ex. lO que a questão de denominação
de acidentes não é a qUP. prevalece,
porque êsse nome vem do século pas
sado e foi consagr.a-do como sendo
o da Serra; .não temos culpa nenhu
ma de só se haver apontado êssé aci
dente como o próprio para rest&be
lecer limites entre Minas e Espírito
Santo.
, O Sr. Asdruba.l Soares - A deno-

,minação dessa serra, que é de tempo
de anotanho foi adotada em ép.oca lla
qual essa zon~ n~(J era habitada..
O português ao avistar do mar ele
vações, no cume das quais se esha- ,
tiam os morrós que salpicam a· re:
gião, adivinhou muito bem que havia
240 quilômetros 1e profundidade; di..
Zia, entáo, que a C.apitania do Espí
rito Santo tinha 240 quilômetros de
p:-ofundidade. Os morroo que sal
picam essa planicie são pequenas ele
vações esparsas, distantes umas das
outras -mais de 30 quilômetros.

O SR. JOS~ ALKM:IM - Espar
sas, mas existentes no terreno, e tõ~

das serviram para a indicação das
linhas retas que deviam ser traçadas
nas suàs distâncias, como sendo os
limites adotados de acôrdo com a sen
tença que dirimiu definitivamente a
questão.

Pediria, porém, aos nobres colegas
me permitissem prosseguir nas minhas
considerações, finais as quais podere~

mos discutir, e, até, darei a. origem
àQ nome de Serra do Aimorés.

A sentença arbitral atendeu inte
gralmente à pretensão de Minas. Na
outra seção, sustentava o Espirito
santo que os limites ao sul do rio
Doce corressem pelo rio José Pedro,
desde a nascente até a foz, e pelo
Manhuaçu, desde a foz do José Pedro
a tê a barra do Rio Dôce.

O Sr. Coelho Rodrigues - Como ex
plica V. Ex.a que, no território· ocupa~
do pór Minas Geraís, existam duas
seções eleitorais do Espírito Santo?

O SR. JOSÉ ALKMIM - Se V.
Ex.a conhecesse o assunto que pre
tendo debater, não formularia essa
pergunta. V. Ex.a passará a ter me
lhor esclarecimento sôbre a matéria
depois de minha exposição.

O Sr. Atílio Viváqua - O nobre
colega náo considera o Serviço His
tórico e Geográfico do EXér.cito, que em
matéria geodésica, não está nem subor
dinado ao próprio Estado Iv.Iaior do
Exército, _como entidade competente
para identificar essa serra no ter
reno?

O SR. JOSÉ ALKMIM - Considero
o Serviço Histórico e Geográfico do
Exército competente para precisar li
mites: mas V. Ex.a sabe que o conhe
cimento técnico dêsses assuntos não
é exclusividade do Serviço Geogrã-

-fico do Exército, por muito que nos
mereça.

O Sr. A.tílio Viváqua - Pela Cons
tituição, e pela própria organização"
êsse órgão está acima de q1laJIquer
supervisão técnica dentro do próprio
Exército'.

O SR. JOS~ ALKMIM Mas
êsse Serviçe não pretenderia invali
dar uma sentença que transitou em
julgado. E tanto transitou que o re
médio procurado pelo Espírito S~nto

foi a ~ão rescisória, proposta no Su
premo Tribunal.

O SR. PRESIDENTE - Atenção: ,
.peço aos nobres Representantes que
não profiram seus apartes símultânea
mente e sem permissão do, orador. -

O SR. JOSÉ ALK:MIM - Respondo
ao apart~ de V. Ex.R, Sr. Senador
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"
Viváqua, porque só -serve para forta-
lecer minha argttmentação. Vossa
ExceJêneia lembrou que a Carta Cons
titucional de 31 atribuiu ao Serviço
Histórico e Geog;ráfico dq Exército
função privativa de fixar limites. Mas
é êsse m:esmo artigo de que V. Ex.3.
está reproduzindo um parágrafo,que
proibe expressamente as reivindica
ções entre estados. '

O Sr. 4-tílio Viváqua -' Expressa
mente, pelo seguinte: não há ínais
contencioso em tôrno das questões
dE limites.

O SR. JOS:f": ALKMIM - Precisa
mente por isso que não se pode inva
lidar uma sentença 'transitada em jul
gado. É exatamente jsso que impos
.sibilita o Espírito Santo de tentar pôr
abaixo uma sentença passada em jul
gado há 32 anos.

O Sr. Eurico Sales - Qual foi essa
~entença?

O SR••JOSÉ: .ALKMIM - Uma
sentença arbitral que -!..finas e o Es
pírito santo declararam, expressa'
mente considerar irrevogável.

O Sr. Eurico Sales - V. Ex.a. sabe
quais foram oS fundame.ntos da ação
rescisória?

O Sr. Carlos Lindemberg - Tenho
em ~s um livro.. em Que se acha
transcrito ofício do Govêrno 1e Minas,
datado de 10 de setembro C:e 1939, re
conhecendo o· Sernço GeográHco do
Exército 'como único capaz de resol
ver o assunto.

O SR. JOSÉ ALKMIM Estou
de inteiro acõrdo com o ofkio por
V. E..---:.a. citado, que trata 'exclusiva
mente da demarcação, mas com in- '
teiro respeitrJ, pelas duas partes, à
sentença arbitral. Esse ofício - devo
dizer a V ~ Ex.a - faz referência ao
convênio de 1928, quando era Presi
dente de :Minas o Sr. Antônio Car
los e do Esnírito, Sãnto o Sr. Flo
rentino· Avi-dos . Nessa época ~onvie
ram em que uma comiSsão mista de
mineiros e espiritossantenses fôs.;:;~

de novo, precisar as limites, mas com
a condição, eÀ-pressa no convênio, de
inteiro respeito às linhas retas da.
sentença arbitral.

_ O Sr. Eurico Sales - Mas, se fôsse .
liquido o assunto, para que êsse con..
vênio?

O SR. JOSÉ ALKMIM '- Não há
,dúvida nenhuma. quanto à sentença.

O Sr. Atilio Viváqua - O convênio
1>rova que existia litígio, justificando
a interferência do serviç.o Geográ.
fico do Exército.

O SR. JOSÉ ALKMIM - Não
apoiado. Aí discordo de V. Ex.a. Não
é necessário litigi°. O convênio até o
exclue, pois era simplesmente para de
U1'areaç1.o.

O Si". Atílio Viváqua - OPortuna
mente, terei ocasião de demonstrar,
com a opinião de uma das mais aca
tadas autoridades bras~leiras, o que re
presenta êste órgão, único. de supre
ma instância, para resolver a qu-e.stão.

O SR. JOSE AKl\I.IIM - Minas de~

fendia a delimitação pelo espigãó di
visor das ágUas entre os rios Guandú
e Manhuassú, e pelos acidentes geo
gráficos que separam a- bacia do Ita
pemerim e a bacia do José Pedro.
Essa área, obj-eto da contestação, es
tendia~se por 4.349 quilômetros qua
drados, dos quais o Tribunal Arbitral
atribuiu ao Estado de .M1nas a quast
totalidade, ou sejamcêrca'de 4.000.

V. E.."{.a perIri'itirá, Sr. Presidente,
que reprcd.uzamos palavra por pala
vra o dispositivo. da sentença arbitral
(lê) :

"Assim, em vista do exposw e aten
dendo ao mais que co-nsta das Me
mó!'!as e documentos, o Tribunal AI
bitral resolve e decide que os limites
entre os Estados de r--.'linas Ge:rais e
do Espírito Santo correm:-, I'Ao N. do
Rio Dôce, pela linha de cumiadas da.
Serra de Souza ou dos Aimorés, pre
enchidas por linhas· retas as soluções
de continuidade.. Ao Sul do Rio Pôce,
pelo divisor de, águas entre os rias
Guandú e Manhuassú, passando a li
nha pelo panto mais elevado do es
pigã.o que se acha entre osmesmo-s
rios na sua entrwa no Rio .Dõce. até
o ponto correspondente ao das última.s
vertentes do Guandú, dai pelo para
lelo ao Rio José Pedro e em s-eguida.
por êste até as suas nascentes".



- 14:8-

Publicada a decisão, que tem a data.·
de 30 de novembro de 1914, o Presiden..
te de Minas baixou o Decreto nÚnle
xo 4.304, de 19 de janeiro de 1915,
dando execução à sentença, ao pàsso
que o Presidente do ""Espírito Santo,
sem embargo da cláusula de irrecor
ribilidade e irrevoga.bilidade, dirigiu
se ao Congresso Legislativo do seu
Estad-o, solicitando-lhe autorização
para promover a rescisão da sentença
arbitral, sob a alegação de ilegalida
de da constituição do Tribunal e de
injustiça da decisão que proferiu.

O Sr. Eurico Sales - Aliás. ponto de
vista sustentado, depois, pela eminente
Conselheiro Rui Barbosa.

O SR. JOS~ ALKMIM - Em me
moráv-el telegrama, datado de 18 de
dezembro de 1914, manifestou o Pre
sidente Delfim Moreira a supresa que
lhe causava essa atitude do Govêmo
do Espírito Santo "do qual, dizia, já.
mais poderia esperar oposição à sen
tença por éle própria provocada e à
qual solenemente prometera obedi-.
êncian

• .

O Sr. Eurico Sales - A distinção
que se faz. na hipótese, é a seguinte:
o Espírito Santo d~scordou do laudo
proferido em 1914 e promoveu, pelos
m.eios legais, a ação competente, e
Minas se empossou na gleba, que o Es
pírito Santo não reteve. Hoje em dia.
·M5.nas Gerais não concorda com o
laudo do Serviço Geográfico,· mas,
longe de ?-catâ.-lo, impede que o Es
pírito Santo continue a exercer a ju
risdição e posse que mantinha anteri
ormente a 1937 e que, po.r isso, deu
origem ao pronunciamento do S. Geo
gráfico do Exé.rcito.

O SR. JOS~ A.LKMIM - O aparte
do ilustre colega. é muito oportuno.
porque confessa que a jurisdição con..
tinua a se:r mineira. -'- Quando o Es
pirito Santo) não concordando com o

. laudo, propôs açáo rescisória, sob o
patrocínio de Rui Barbosa, mostrou
qual o remédio jurídico escolhido para.
:a solução procurada. por êle próprio,
pois não se propõe ação rescisória se
não contra a coisa julgeAa.

O Sr. Eurico Sales - Quero, apenas,
acentuar a diferença de atitudes.

o SR. JOSÉ ALKMIM: - Não pre
tendia abOrdar êsse aspecto eis. ques
tão; ma.s, se V. Ex. s. quiser aCentuar,
a diferença. de atitudes, ainda. ai o meu
ilustre colega e o Estado do Espírito
Santo não levarão vantagem.

O Sr. Eurico Sales - Ouvirei Vos::;B.
Ex.:" .. nesse particular.

O SR. JOSE' AL.IQ..ttM - FriS~lT3.

ainda o saudoso estadista minelIo (lê>
"V. Ex.S, conhece a cordialidade (:·,)m
que Minas· sempre transigiu co-n o
Estado vizinho e amigo em tudo quau
to não fôsse alienação de seus dire;.
tos.

O Sr. Asdrubal Soares - Pela Ca.
uital do Espírito Santo transitaram
fôrças da policia de Minas _Gc1"aiS~
para. ocupar região contestada naque
la ocasião. O'" juiz de uma Coma.r~a.

teve de fugir.

O SR. JOSÉ ALKM.IM --O apJ.1'te
de V. Ex.a., dizendo que fôrças oo1i··
cia.is min-eiras tranSitaram pela C'l
DitaI do Espírita Santo não cria Jifi
êuldades à resposta, pois todos quan
tos tínhamos necessidades de ir a de
terminadas cidades do interior do E:s~

tado de Minas forçosamente deverl.a.
mos passar pelo Espírito Santo e, ~té.

às vêzes, pela. Bahia. Eu mesmo, .)aIa.
ir a Teéfilo Oto'ni, passei umas vêz,es,
pelo Estado do Espírito Ss.nto. A$Sl m.
50S fôrças poli-ciais mineiras que tI"'ao. ..
sitaram por-lá seguiram. o único ca
minho de que dispunham e que era.
.também o caminho dos civis. Contl...
nua o estadista mineiro (lê: ) "Nã.o
opôs embargos à progressiva invasão,
limitando~e a p.rotestos suasóri~s:

calmamente consentiu que o Espft\to
Santo alargasse, sem razão nov~. o
âmbito das suas pretensões ten1+"o
riaís; acquiesceu prudentemente' e'!U
que o contestado ficasse sob a j1U1S'"
dição provisória dêsse Estado, q:.1~

aliás, não se limitou a atos compati ..
veis com a precária. autoridade que
lhe fôra conferida". E acrescenta'Va:.
"Está findo o litigio. soberanameilt~

reconhecido um direito. não podend.,.
portanto. ter efeito suspensivo s. pro
jetada. l'escisÓria. Não está. mais em
jôgo, s6 de si, o interêsse de Min~~;
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roas o princípio geral e salutar da a1""
bitragem para a solução das questões
de limites .e, mais, a autoridade da
õecisão, que os dois Estados se com
prometeram a acatar e que é aJ.!lua
coberta por uma lei federal. ?or to
das estas elevadas ponderações, levo
ao conhecimento de Vossa Excelênci.'a
que o Govêrno de Minas cumpmá. seu
dever de respeitar,' como tanto coo
vêm. a decisão soberana. e está certo
de que o Govêrno de' V. Ex.:!. r:lão
oporá embàraços a que êste Estado
exerça. desde já, sua jurisdição no
território que lhe foi unânimeme.a.te
reconhecido" .

O ST. Eurico SaZes - Mas é ~;)

que não existe: .a prova. de que o ~s

ta.do de Minas exercia jurisdiçãQ sô
bre êsse território.

O SR. JOSE: .A.LK1vITM- Respond(').
ao aparte de V .Ex.s . Desejo apen2.s
esclarecer o seguinte: a comissão mi
litar confundiu posse com jurtsd1çao.
Posse é conceito restrito, que exige o
fato. Jurisdição é noção de um impe
rium, compreendendo todos oS direitos
de posse.

O Sr. Eurico Sales - Pela tese que
V. Ex.a. sustenta, bastaria então qu~

o Estádo do Espírlto Santo baixassa
um Decreto e dissesse que sua juri5"
dição iria até Mato Grosso. E esta.l"J.a
tudo liquidado.
~se o conceito de jurisdição ql1e

V. Ex.a. admite.

O SR. JOSÉ ALKMIM Não
obetante o gra~·e apêlo, o Govêrno do
Espírito Santo propôs fl. rescisória. de
frontando-se em Juízo o Conselheiro
Rui Barbosa, como ~u 'a.dVOl:::'ado, e
como advogado de Minas o Prof.
Francisco Mendes Pimentel.

Antes que se wpronunciasse a Justi
ça, desapareceu o gr::mde brasiÍeiro,
patrõno da causa do Estado do Es
pírito Santo. Esta Assembléia teve
ensejo de ouvir, há. poucos dias. :)
oportuno e completo esclarecimento
que, a êsse respeito, prestou nosso ilus
tre colega de representação. o Deputa
do Alfredo Sã, quando assinalou ot
lisura com que se houveram em juízo
cs Govêrnos de Minas Gerais e o seu

eminente advogado, jurisconsulto de
nome inatacável.

Como o Estado do Espírito < santo~

por motivos que não nos compete in
vf::Stigar, deixou de dar andamento à
rescisória, 'veio esta a ser colhida, an
tes de se dicidir, pelo dispositivo da
Carll3. Constitucional de 1937, que, no
artigo 184, prescreveu:

"Os Estados continuarão na
posse dos territórios em que a tual
mente exercem a sua jurisdiçã'J.
vedaC!as entre êles quaisquer rei
vindicações territoriais".

Novas demonstrações de, ânimo
conciliatório deu, todavia, nesse- in
terrégno, o Govêrno de Minas Gerais.
M:antendo--se coerentemente apoiado
na decisão arbitral, celebrava e'm Vi
tória, em 30 de março de 1928, com o
Govêmo de Espírito Santo uzp. con
vênio, ao qual se acham vinculadôs os
npmes do· Presidente Ant~nio C~rlos
e do Presidente Florentmo AV1dos.
com o objetivo de demarcar-se a. lin.h.a
divisória pela. serra. do Sousa ou ~os
Aymorés e linhas retas nas soluçoes
de continuidade, tal como decidir~ o
Tribunal Arbitral em 1914. Patent'!
ia-se aí que o Espírito Santo admitia.
por fim, a prevalência da decisão ar
bitral, contra a qual se insurgira qua
torze anos antes, e não temos dúvida.
em acentuar, com alusão a esss cir
cunstância., qlle o nobre Govêrno da
quele Estado manifestava também, de
sua parte, o dignüicante intuito:le
pôr têrmo ao litígio, com apurado sen
so realistico e espírito de jurisdici
dade.

In.stituida por força desse Convênio,
a Comissã.o Mixta chegou a executar
a planta de grandes poligonais, <a car
go das turmas de uni e outro Estado.
Com a superveniência da Revolução
de 3D, interromperam-se os trabalhos.
que foram retomados em 1938, comor.
me documenta a ata assinada. a 17
de outubro, em Be!o Horizonte, e na
qual sé estipulou que a divisa a. 1e
marcar-se seria a mesma declarada "la
sentença arbitral de 1914. Em 6 je
maio ãe' 1940, todavia, o representan-·
te de trinas, Dr. Benedito Qintin':i
dos santos, oficiou ao representante
dQ Estaco do Espírito 8s.nto, Dr. Oi-
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cero Morais, para reafirmar-lhe a te
se da irrefutabilidade da 1inhs arbi
tral que facilmente se vexificará nos es
tudos e levantamentos da Comíssã~

VLi.xta. Adúzia ainda que, vedadas pe
la Carta Constitucional, as reivindi
cações territoriais entre Estados, ile
gitima seria tôda. jurisdição acaso ini
ciada a.pós a data. de laudo arbitral,
ocasião em que o Estado de Minas,
por atos inequívocos e solenes, am
];)liára a sua áção jUl'isdicional até cs·
limites que a decisão em aprêço lhe
assinalara. A tese, como se vê, é uma
só . e invariável. Concluia, porém, o
representante de ·Minas por declarar
que ttpropugna.va. perante o Govêrno
de seu Estado a; solução de transi
gência e mútuas concessões, a que.
insiStia o ilustre engenheiro - na. tu.
ralmente conduzem o sentimento de
unidade. nacional e as conveniências.
dos dois Esta.dos; que reclamam o en
cerramento imediato e harmanioso
de quaisquer dúvidas de fronteira" ~

E juntava a proposta da linha con
ciliatória, a. que o representante do
Espírito' Santo contrapôz outra, L."1fe
lizmente inaceitável, visto exceder a
própria poligonal· que a tunna espi
ritosantense da Comissão Mixta eI~

borarã em 19-28, além de 8Ibarcar uma
área nas cabeceiras de Barreado e ~m

santa Clara, onde a jurisdição minei
ra deita raizes no regime imperial, e
inumeras povoações mineiras e, maIS,
a zona invadida, sob protesto de Mi
nas, em 1935.

A Comisão Mista reuniu-se nova
mente, em Belo Horizonte, aos 25 de
Maio de 1940, e dós entendimentos
resultou convencionar-se uma visita
dos representantes à zona limítrofe.

E' oportuno salientar a relevância
dos serviços prestados, em tôda essa
fase e em fase ulterior, no sentido de
reduzir-se a pendência, pelo llustre
jurisconsulto mineiro, hoje com assen
to nesta Casa, o Dr. Milton Campos~

que já os prestára, brilhantfssimos,
na solução do JJ,tígio com São Paulo,
e pelo Dr. Benedito Quintino dos
Santos, geógrafo e historiador, de al-

. ta reputação profissional e moral.

Em 1940, entrou em atividade a.
Comissã.o Militar do Serviço Histórico

e Geogrãfico- do Exército, enca.rrega
da dos trabalhos de reconhecimento e
descrição dos limites entre os- dois
Estados. CIente do laudo que a Co
missão Militar produzira, o Govêrno
de Minas endereçou ao Ministro da
Justiça circunstanciado protesto, de
monstrando que o órgão a que a lei
incumbira o encargo de reconhecer e
descrever limites, havia exorbitado de
suas atribuições e satisfizéra reivin
dicações territoriais do 'Estado do Es
pírito Santo. .. De. tal sorte, a Comis
são Militar, que exercia função pre
vista na Carta ConstitucIonal de 1937,
acanara por possibilitar a prática de
um ato que a mesma disposição ex..
pressa e categoricamente proibira, co..
mo fôssem as reivindicações ten;ito-
riais entre Estados. .

E' indubitável - e o Govêrno de
Minas reiteradamente o afirmou que
a digna Comissão agira com isenção
e probidade; mas filiara-se a um cri
tério que o Gov~mo de Minas se afi
gurou inadequado. critério intensa à.
tese insistentemente sustentada."':; por
Minas. como é a da íntangibilidade da.
sentença arbitral de 1914, critério. ain
da, em desarmonia com a Carta Cons
titucional, de que decorria a autorida
de da Comissão Militar.

Com efeito, a digna Comissão fi.~ou

cumpridamente os pontos extremos da
linha do norte do Rio Doce. mas
entre eles o traçado se afastou exa
geradamente na direção oéste, envol
vendo extensa aréa. de temtório pa
cificamente mineiro. Para chegar a
êsse resultado, ateve-se a um conceito
restritivo de jurisdição, associado ã.
idéia de posse, quando o conceito ju
risdicIonal, em que deveria firmar-se,
era o imperium. inconfundível com a
posse. e único verdadeiro à luz do
Dj.re1to Público. Deve-se assinalar,
ademais, que o relatório da. Comissão
M:ilitar. atribuindo ao EspÚ"ito Santo
mais do que o que o Espírito Sant0
pleiteara em 1928, ultrapassou de 100
Quilômetros, a dentro de !\!inas, à
linha consagrada na decisão arbitral
de 1914. Basta mencionar que a área.
Ol:de se acham os Municipios inqués
tionàvelmeÍlte mineiros de Mantena.



-151-

e Ataléia passaria a pertencer ao Es
tado vizinho. -A vista das novas C!ificuldades, ori-
undas da inaceitávei solução a que
chegou o relatório da Comissão Mi
litar, o Govêrno de ))'fulas e o inter
ventor do Espírito Santo tentaram,
em 1942, a realização de" um acôrdo
direto. O. Sr, Punaro Bley apresen
tou ao' Sr. Benedito Valadares uma
proposta no sentido de manter-se a
solução da Comissão Mllitar esuge
riu. mais, que. enquanto nào ~e homo
16gasse tal solução, Minas entregasse
ao Espírito Santo a jurisdição plena
da parte da zona contestada. Dessa
propos~ evidencia-se que o acôrdo
era inviável, pois pretendIa-se arti
cular sôbre uma solução que era pre
cisamente a impugnada por Minas;
mas também se evidencia que o pró-·
prio govêrno do Estado do Espírito
Santo reconhecia a jurisdição de Mi
nas sôbre a zona em causa, tanto que
propunha que Minas lha transferisse.
Não. obstante, e para multiplicar suas
manifestações de, tolerância, Minas,
pelo órgão técnico, elaborou nova li
nha que representava suprema tran
sigência de Minas.

No empenho de firmar jurisdição
em território cuja posse a s-en-wnça
arbitral lhe recusara, o Espírit·o San-·
to transformou nessa. época em ci
dade e comarca, dentro do território
minei-ro, a" pov-oação de Baira do São
Francisco. Repetindo o que fizera
quando ds. criação ali de um distrito
em 1935, o govêrno de· Minas ressal
vou os direitos .de jUrisdição sôbre
essa nesga de território. Com ..ossa
ressalva, com os 'Jrotestos de :I,ue já
demos noticia e outros que, por amor
à concisão, não especificamos, é. que
Minas tem acautelado os' direitos e
interêsses sob aguarda d€ seu Go
vêmo. Não se inclui a "iolên~ia en
tre os processos de que se utiliza com
o fim de defender a "integridade de'
seu território, certa, como se acha,
de que o direito prevaleeerá por fim
e a história ~epultará para sempre
o dissídio de limites que, apesar de
tudo, não adulterou att. hoje as rela
ções fraternais que vinculam os dois

povos. incorporados à comunhão na
cional. Incidentes de maior ou menor'
gravidade, que hajam ocorrido em pon
tos limitrof1es, não se explicam, em
caso algum. como determinações das
autm..idades de Minas. Ress~!7.2ida

estritamente, neste.';) têrmos, a respon
sabilidade de Minas, não lhe inter-es
sa sequer apurar a verdadeira origem
dêles, pois é sempre .possível que cor- .
ram pOi' conta de iniciativa pessoal e
de ação circunscrita .a0 local em que
os inci-dentes se produzem, se real
mente se verifioa.m..

A . posição de Minas é definida. e
invariável. Desde 1914, afirma-:'
na subsistência da .:;eIL·~"mça arbitraL
O próprio Est.ado do Espírito Sento,
depois de propor a resdsória, não jul
gada afinal, acabou por submeter-se
a essa decisão, conforme documenta
m·os. Ainda assim, Minas mais uma',
vez aqUiesceu em transigir, desde que
se conservasse jde,almente a inataca
bilidade do l.g.UÕQ arbitral proferi'do
há trinta e c.ois anos."

Validou-o com renovada fôrça ao
Carta Constitucional de 37, antes que
o julgamento da rescisõria viesse es
clar~er, enfim. se é possível tomar
atraz de uma d-ecisão a que os in
teressados emprestaram o caráter de
irrecorrív.el e irrev-ogável. Sob a égi
de d~e laudo arbitral., reconheddo
finalm'ente pela própri~ parte que o
impugnara, Minas e o Espírito santo
que, afora essa 1ivergênci~ ocasional,
só têm inter'1sses· em comum, como
integrantes da Federação, o Espírito
Santo e Minas se encaminham já
pa1"a reduçã<> definitiva da pendência
com a demarcação de t:ms· linha que
o Tribunal" Arbitral de 1914 pràtica
mente reprodUZira do auto do ac6rdo
firmado em 8 de outubro de 1800 por
Ant6~:o Pires da Silva Pontes, G0
vernador do :2spírito Santo e o Capi
tão-General "Bernardo José de Lo
rena, Governador de Mir..~ Gerais,
auto valida:do pelas cartas Régias
de 1816.

Sobreveiu, no entanto,· necessids.·
de de aplicar-se o dispositivo consti
tucionsl de. 37 e, pela defeituosa in
terpretação que se lhe deu, criou-se'
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a impressão de que a. questão àe li..
mites voltava. a existir, quando, na.
realidade, o que ainda existe é tão
sbmente o p1'ob~ema técnico da des
crição dos limites já de<:~rarados por
uma sentença, hoj e, enfim, irrecu.sà..
velmente pa.ssada em jUlgado.

Não há lugar, Sr. Presidente, para.
retaliações. A soluçw prática. do
litígio, jUl'iclicam~nte já dirimido, in
teressa i:tneditamente à tranqüilidade
das populações "-'convizj""has, e desta
são fiadores os goYem~ dos dois Es
tados, que, mais dia m.enos dia, sob
o influxo de c;entimentos patrióticos
e entendendo-se diretamente, enccm
tr.aráo . a fórmula consagrad:ora de
satisfação aos interêsses de ambas as
partes. Pod·emos assegurar que é
ê.s.se o perJSalllento, essa a intenção
do govêrno do Sr. João Beraldo como
foi o pensamento dos govêrnos ---de
João Pinheiro, de .Bueno Brandão.
Delfim Moreira, de Raul Soares, de
Melo Viana. de Antônio carlos e de
Olegârio Maciel. como foi o do go
vêmo do S~. Benedito Valadares, a
quem, esp~laImente, coube encerrar
com clarívidência e. patriotismo~as se~
culares controvérsias de limites de Mi
nas com São Paulo, Goiás e Rio de
Jan~iro.

Essa não é uma pendência política,
passível d·e degenerar em conflitos
apaixonados. 01: de prestar..se a ex
plorações e impertinências. As diil
gênciasque se processam para. liqui
dá-la. não tardarão a produzir resul
tan·os satisfatórios. O Espírito San-'
to e Minas não sã", dois povos rivais
e a solução~ que há· de 'Vir, provará
Que. se alguma emulação se afervora
entre os dois Estados. é no propósi
to .de ~e;~ir à República. por tô1as
as posslblildades de sua energia e de
seu trabalho. (Muito bem; muito bem.

• Palmas. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. 'Adroaldo Cost.a.

O SR. ADROALDO COSTA - Sr•.
Presidente, Srs.. ·~'Constituin.:tes, hon
rado .com o mandato do Partido So
cial Democrático do Rio Grande do
SUl, para, nesta Assembléia. defender
~ se~ postulados programàticos, que
nao sao outros senáo os supremos in
terêsses do povo e da nação !>rasi-

le:ra, venho ao êste plenário traz~r a
minha. apoucada. cola.boração (não
apoiados gerais), com a IfinaJidaJie
precípua de bem cumprir o meu dever.

Inte"grante que sou da Comissã.o dos
37, nem por isso dei {:l. minha con
formidade a tudo quanto. no projeto
se contém. Vêzes várias proferi de
modo expresso, voto em contrário.
usando, parclmoniosamente, da pala
vra, a f:m de expungiX- as inú.IÕ.ênl.s
imperfeições que nele ~ encontram e
que sou o primeiro a. proclamar e
acrescê-lo de tudo quanto se. tomasse
mistér para que a Constituição de 1946
não deslustrasse, de modo algum, as
brilhantes tradições jurídicas da·nação
bráSileira..
/FormUlando, .precisam€nte, esta

ressalva é que venho ao plenário para
sustentar e defender algum.as emen
<ias que minha ba!lcada irá a;pre
sentar. Antes, porém, quero fazer
duas declarações. A primeira, é que
es.tou de' acõrdo com o Preâmbulo.
Não importa isto em negar aprova
çáo a qualquer outra fórmula que vise:
expressar, de melhor maneira, nossa.
intenção e nossa vontade..

"Sob a proteção de Deus", dí-Io o
projeto. Afirmou-se ser isto presun
ção jacta.:.:~iosa dos legisladores de
1946.

O Sr. Ataliba Nogueira.: - Menos
pox nUm.

O SR. ADROALDO COSTA - 011
tros defendem, como fórmula prefe
rível, Ú pondo nossa 'Confiança em
Deus"" como belamente o sustentou
aqui, em 34, o Deputado Mário Ra
mos, que, co.m carinho incomparável.
está acompanhando todos oc nossos
trabalhos e fazendó o possível para

< que se .conserve na Constituição fu-
tura a fórmula de 1934.' .

vi>to por qualquer delas, desde que
manifestamos, de modo. inconteste,
que não reconhecemos em nós a per
feição e que, no momento em que
vamos fazer a lei das leis, pedimos,
imploramos o amparo e a inspiraçã.o
do Autor de tõdas as leis. (MuitOt
'bem; palmas. )

O 81'. Aureliano Leite - V. Ex.- dá.
licença para um aparte?
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o SR. ADR.OALDO COSTA 
Com todo o prazer.

O S1'. Aurelia.no Leite Foi DO":

isso que propus a expressão "im?lo
rando a benção de Deus·'. fórmUla.
com que V. Ex.ll aca.bou êsse brilhan te
período _de seu d.iscurso.

o SR. ADROALDO COSTA 
V. Ex.a, com seu aparte, me faz re-
lembrar cena passada no Parlamento
brasileiro, em 1823. quando José da
Silva,Lisboa, depois Visconde de Cayrú,
pleiteava fôsse a Constituição daquel9.
época promulgada com a invocação da
Santissima Trindade. Francisco Mu
niz Taval'es, o autor da. "A Revolução
de 1817", em Pernambuco, saiu-lhe aos·
embargos, para demonstrar que mais
perfeita seria a fórmula que invocasse
a Sabedoria Divina.

Daquele debate gigantesco; resUltou
a vitoriosa -expressão que invocava a
Santíssima, Trindade. Mas José da
Silva Lisboa, naquele instante. aj~
lhou-se na tribuna, em pleno Parla
mento, dizendo: lIimploran:do a ben
ção de Deus"; como o faço neste mo
mento e o deseja V. Ex.a •

O Sr. Ca.mpos VergaJ. - V. Ex.C.
perDlite UIn aparte?

O SR. ADROALDO COSTA 
Pois não.

O Sr..,Campos V erga~ - GostaJ."l.a.
de saber se V. Ex.a defenderã no pro
jeto a. existência de filhos adulterinos,
filhos ilegitimos e filhos naturais. ou
se considerará tôdas as cr!anças· 
tôdas elas -.:.... filhos legítimos.

O Sr. Ataliba Nogueira - .Exis";e
ou não existe família?

O SR. ADROALDO COSTA 
Permita-me o nobre Deputado Senhor
Call1pos VergaI que norteie o meu dis
curso. S. Ex.a. verá que estou nave
gando para o polo norte e S. Ex.a pro
cura conduzir-me às ãguas do pol':>
sul.

,

Vou tratar de artigo que o ilustre
Deputado Agamemnon Magalhães, em
1934, pleiteou ficasse inscrito na Cons
tituição daquela época. como matéria
constitucional' e que agora, propOsto
de novo por S. Ex.a na 7.& subcomiS..

são. a qual versou a. Ordem Social e
Econômica, foi pelo plenário da. Co
missão dos 37 retirado do projeto, por
se entender tra.tar-se matéria de le
gislaÇão ordinária.

O Sr. Luís V;ana - No particular,
as condições de 34 e 46 são inteira.
mente -diversas. Naquela época, o Es
tatuto pessoal era regido pela. lei na.
cional; hoje. de acôrdo com a refo't"
m9. da lei de Introdução ao Códtg.)
Civil, é regulado pela lei do domicl1b.
De f arma que todo estrangeiro doml"
dliado no Brasil terá sua sucessão re
gida normalmente pela. lei brasíle!I'a.

O SR. ADROALDO COSTA.
- Vejo, pelo aparte, que Vossa Exce
lência não apreendeu devidamente a
questão. Não se trata de lei n3.cion~l.

de lei do domicílio, n-em de Zex r~i

sitae~ como ire! dentro em pouco de
monstrar.

Não ignoro ter sido sempre a orien
tação do ctg'eito internacional privad,o,
no Brasil, no sentido de adotar-se a.
lei nacional, como reguladora. da ca
pacidade da pessoa e da sua sucessão,
mas o dispositivo cuja inclusão no
têxto constitucional advogo, e que é
da autoria do Sr. Deputado Agamem~

non Magalhães, nada.-tem a ver com a.
~ei nacional. Vou demon-strar. indo
ao encontro do aparte do nobre Depu
tado Luis Viana, que o clisposith·o
vista precisamente proteger e acautelar
os interêsses do cônjuge e dos filhos
brasileiros. de modo muito .mais curial
do qU::l a lei nacional e do que a. lei
de domicilio.

O Sr. Campos Vergal - V. E..x.a. pe:-
m:'te mais um aparte?

O SR. ADROALDO COSTA 
- Pois não.

O' Sr. Campos VergaZ - Lembr-ei há
pouco a questão dos filhos ilegitimos,
Que reputo da maior importância.
porque ~~ _ Ex.a. falou com tal veemên
cia em nome de Deus e da família.
que me parece completam·ente anti
cristão o fato da lei não proteger, de
maneira cabal e completa. tôdas as
crianças. Constitui, a m~u ver, um
crime. ale: modernà' permitir apare
çam no, ,mundo. crianças marcadas..
logo no nascim~nto, com o estigma in
famante de filho natural, filho adUl-
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terino, filho espfuio, quando, se hou
ve érro, êsse éuo está adstrito ao adui
to e não â criança, que temos de
proteger de modo integral, particular
mente se nos diz·smos cristãos..

O SR. hDROALDO COSTA 
_ Mais uma vez digo a V. Ex.a. que
estou tratando de um assunto e Vo..,
sa Excelênc:a quer desviar Q curso de
minha oração para' outro diferente.
D2claro, entretanto, a V. Ex.a qU~
não t-erei receio de atacár. ele llnf:dia
to, o problema, porque fiz e~tudos es
pec~ais sôbre a matéria e. tenho ~té
discursos publicados. Preflro, porem.
remeter V. Ex.a. para a Encíclica
""Casti COlU"1ubii", de S. S. Pio XI,
onde estão, a rigor. a resposta da Igreja
Católica Apostólica. Romana à sua
pergunta. (Palmas).

O Sr. Campos VergaZ - Gostaria de .
ouVir a esclarecida e brilhante opi
nião de V. Ex.a, e não a de terceiros.

'0 SR. ADROALDO ~OSTA 
- Meu tempo é curto e tenho de de
fender as emeqdas de minha bancada..
Peço licença para prosseguir.

O Sr. AtaZiba. Nogueira - O orad.or
está no campo do Direito Internacio
nal Privado.

O SR. ADROALDO COSTA. 
- Em 1876, Srs. Representantes, o
Brasil celebroú urna convenção con
sular com Portugal, prec:sam-ente para.
nela bcluir o dis'Dositivo cuja inserção
O!'R pleiteio; no· ano seguinte, em
1377, fêz igual convenção com a Itá
,lia: em 1378, ::.:om a França e a Espa-

. nha; em 1879. com a 'Suiça; e, em
1832, com ~ Alemanha.

O Sr. Luis Viana Convenções
que n11nca foram cumpridas e qu: não
tinham por objetivo, absolutamente, ~

aplicação da lei bras:lcira na sucessão.
de estrangeiros.

O SR. ADROALDO COSTA·
- Não se tratava da lei brasileira.
V. Ex.a f)arece desconhecer a ~menda.

Vou lê-la, para que. V. Ex.a veja u
equivoco.

O Sr. Luís Viana - Estou me ba
seando nas afirmativas feitas por
V. E.'"'C.a..

o SR. ADROALDO COSTA_
Procuro m-ost:rar que não i,g:o.oro a tra
dição do ,Direito Internacional Privado
Brasileiro e, por isso, invoquei tôdas
essas convenções, depois até crístali...
zadas, recordá-me bem, no art. 31,
parágrafo único. da Consolidação de
Carlos de Carvalho, publicada em 11
doe agôsto de 1899.

O Sr. Luís Viana - V. Ex.a. estáí
inteiramen'te equivocado. A Consoli'
dação de Carl'O.s de Carvalho náo tra
ta da matéria.

O SR. ADROALDO COSTA 
Seria fácil a V. Ex.a ler o art. 31,
parágrafo único, dia aludida Conso
lidação, para verificar seu equívoco.

O 81'. Luís Viana - Isso ficaria
melhor a V. Ex.a que fêz a alusão.

O SR. 'ADROALDO COSTA 
O assunto é tratado no art. 31, pa
rágrafo único. Talvez V. Ex.a não se
tenha ape:rcebido bem do que estou
asseverando. O disposiltivo que propo
mos estabelece:

ttA vocação para su.ced-er em
bens de estrangél"OO existentes no
Brasil será regulada péla lei bra
sileira em benefício de cônjuge
ou de filhos brasileiros, sempre
que lhes não seja mais favorável
a lei nacional do tl de cujus" .

.O S7". Gabriel Passos - E' o dispo
sitivo vigente, da Constituição de 3'1.

O SR. ADROALDO COSTA 
Não é o que estã em vigor. _~ lei qu€'
reformou a Introduçáo do Código Ci
vil, em· 1942, adotou a lei do domí
cílio.

O Sr. Gabriel Passos - E' êsse
também o texto da Constitui.çáo de 34.

O SR. ADROALDO COSTA 
Na de 34, sim. Foi o que afirm·ei. O
Sr. Deputado Agamemnon Magalhães
- recordo-me G:. tê. do pormenor 
no dia 14 de abril de 1[34, havia apre
sentado sua emenda. Eis que teve de
se ausenta! da Assembléia,' a fim de
ir prestar concll...""'So para catedrático
de direito público e constitucianal~

em Recife, de onde regressou após ha
ver alcançado o primeiro lugar. No
dia 1 de junho. assoma. a. tribuna.
aquele vulto do qual eu me recordo
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com grande saudade e com a mais
viva emoção - Alcântara Machado 
que tanto ilustrou êste Parlamento,
em 1934. (Muito bem). Veiu à tribu
na, para sustentar a necessidade da.
inclusão daquele texto na Constitui
ção de 1934.· E sabe o .nobre Repre
sentante quem a isso se opôs? O hu
milde Deputado que ora se dirige à
Casa .0 qual, em aparte, que poderá
ser lido em nossos -"Anais", assevera
va não ser isso matéria pertinente à
ConstitUição.

O Sr. Luís Viana -.. A emenda que
V. Ex.a. acaba de l.er, most1'a que ')
nobre orador não está d-evidamerute
escla.recido· sôbre a matéria, quando
invoca os tratados.

O Sr. Glicerio Alves :- Não a'Poia-do.

O SR. ADROALDO COSTA 
Talvez seja melhor que o nobre apar
teante ouç'a minha argumentação,
Para depois mostrar onde estâ o êrro.

O Sr. Luis Viana - V. Ex.a. decla-'
rou que meus apartes revelavam não
ter eu apreendido o objetivo de
V. Ex.lI.. Ora, tendo V. Ex.a. lido a
que vai apresentar, nenb.uma dúvida
paira sôbre o seu objetivo. Depois
de ouvir a argumentação de V. Ex
celência tiVe a impressão de que não
está devidamente esclar€Cido de refe
:têocia aos tratados de 1876, 1877,
1878, 1879 '€ 1882, qu~ invocou. Não
l'egularam o direito sub~n.tivo da
vocação· do estrangeiro no Brasil,. Es
tabaleceram, apenas, competência para
os cônsu1-es arrecadarem 8. herança e
outras· norm.as sôbre sucessão dos es
trangeiros aqui 1alecidos. porque. na
quela época, havia grande confusao e
mesmo conflitos de jutisdição sôbre
a matéria.

Beço d-escu1pas a V. Ex.a. pela in
terrupção e comprometo-me, a ouví
lo, até o fim, com a atenção e a ~s

tima que me merece.

O· SR. ADROALDO COSTA 
Confesso a esta egrégia Assem.bléia
minha profunda ignorância em ~a

téria de Direito Internacional Pri
vada..

O Sr. Luís Viana - Não é ign.:>
rância.

O· SR. ADROALDO COSTA 
Não teria. entretanto, coragem de vir

para esta tribuna fazer uma assertiva.
se não tivesse tido a cautela de ler
tôdas as Convenções a que me refiro,
e de verificar seu conteúdo. .

Peço ao nobre aparteante que ouça
a relação, ~nfronte e verifique qual
dE' nós está laborando em equivoco.

O Sr. Luis Viana - Esclarecerei ao
. matéria, oportuna e devidamente.

O SR. ADROALDO COSTA 
Em 1876 o Brasil celebrou convenção
c~n&ular com Portugal, pelo Decreto
n.o 6.236, cujo art. 28, em outras p.a,
lavras, reproduz o que se encontra na~·

emenda. A convencão celebrada com
a Itália em 1877, peio" Decreto nümer:>
6.582, dispõe. de maneira. idêntica; a
celebrada com a França em 1878 pelo
Decreto n.o 7.110, no art. 29, diz pre
cisamente o que acabei dê afirmar;· a
celebrada com a Espanha em 1878 e
aprovada pelo Decreto n.O 7.054, na
art. 35. ainda repete a mesma dou
trina. A Convenção celebrada com a
Suíça em 1879, pelo Decreto n.o 7.303,
no art. 23, -consagra. ainda, mesIna.
doutrina. E a convenção celebrada.
com a Alemanha, em 1882, pelo De
creto n.o 8.616, no art. 35, procede
igualmente. pois em tôdas se estabelece
"o princípio original para a solução
dos conflitos das leis pessoais, consis
tentes na preferência que se daVa ao
naCional que concorresse em seu pais
com herdeiros estrangeiros, de optar
pela lei de sua pátria".
. Quando invoquei essas Convenções

consulares, já. tinha ido bu...<:::car na
tese de concurso. "Conflito das leis
nacionais dos cônjuges nas suas rela·
ções de ordem pessoal e econômica.
e no aesquite", do Prof. Haroldo Va
ladão, a corroooração de tudo que
pudesse afirmar de exato perante esta.
Assembléia. .

Mas vou prossegUir, Srs. Represen-
tantes. .

Quando, na lei de introdução ao
C6digo Civil o art. 14 I€produziu est~

matéria~ não inovou, senão que con
sagrou a. tradição do direito brasileiro,
qUe sempre foi defensor da lei nacio
nal, como reguladora da capacidade da
pessoa.

Foi s6 em 1942 que surgiu o Decreto
lei n.o 4. 657, de 4 de Setembro e que
brou a tradição brasileira, pa.ra adotar
o regime da lei do domicílio. Dizia. eu
que.. pouco importa, seja qual fôr o
principio adotado por uma legislação.
quer o da nacionalidade, quer o do
domicílio, quer o da. lex rei necessá.1'io
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um dispositivo como êste. Para qua
não se pense ser esta. uma opinião iso..
lada permito-me citar três legislações,
cada qual a seguir sistema. diferente,
para mostrar que em tôdas elas, há.
dispositivo expresso que prescreve o
que pleiteia a emenda.

A Alemanha, no art. 24 c;.a Intro
duçã.o ao CódigQ Civil, de 18 de Agôs
ta de 1896, consagr~ o que ora de
fendo, tal qual o Brasíl, porque êstes
d-ois paÍSes pugnaram sempre pelo
principio da nacionalidade.

Passemos à legislação de dois pafses
que sempre adotaram a lei do domicÍ
lio: Chile, cujo Código Civil é de
1855.•.

O Sr. Atalfba Nogueira - O Código
Civil chileno é doe lei em seis países
da América do Sul.

O SR. ADROALDO COSTA 
Oivil chileno é lei em seis países
Muito agradecido pela colaboração de
V. Ex..a. O que desejo, porém, mostrar .
não é o fato d~ ser lei em seis. países.

Repito: o Chile, cujo código Civil é
de 1855. no art. 955 e a AIgentina-que
todo mundo que estuda. Direito sabe,
tem como Código Civil o esbõço de
Teixeira de Freitas, de 1869, - ado
tem. como Código Civil o <CEsbôçOH de
necessidade de· e<>nsagrar a doutrina
que ora. se pleiteia., expressamente, em.
seus códigos. Por que? Porque evi
dentemente ela não- está 'incluída na
lei do domicílio., O Chile a consagrou
DO art.~8 do Código Civil e a Ar
gentina teve necessidade de, no artigo
3.470, defender êste. nI"iDclpio. em CUs..
positivo expreSso, êle porque não está
contido, ,nem impliçita. nem expllclta
mente, na. la de domiciliQ.

Se quizermos um Estado que adote o
terceiro sistema, vamos à França; lã
'rigors. o princípio da. le:crei sitae.
Por isso tomou-se necessá.ria a. lei de <

14 de julho de 1819, a f1m de se in
cluir dispositivo idêntico ao que hoje
p~ireio. ,

Citarei, ag~ o i2Xemplo, que dei à
Comissão Constitucional. para mostrar
8 necessidade da. inclusão do d1spooí
tivo no têxto da Constituição. A -hi
pótese ali formulei foi a. seguinte: um
11..'"Ug'.mio, casado com brssUelra.. ten
do !ilhoo brasileiros, falece em Pôrto
Alegre. Vat1l()S proceder ao seu inven-

tâlio. De acôrdo com a lei de domi
cilio, que hoje vigora no Brasil, sendo
Pôno Alegre, domicilio dêle, a. lei a.
ser aplicada é a brasileira. Ora.; que
diz a lei brasileil"a.? Diz que cada. pes
soa. pode dispor liVI'emente da. meta..
de de seus bens.

O Sr. Gabriel Passos - Tinha dito
a V. Ex_a que a Constituição de 37 já
previa a matéria. Parece que·é ·0 ar
tigo 152 que diz o seguinte:

IIA vocação para suceder em
bens estrangeiro.s situados no Bra
sil será regulada pela lei nacio-

. nal em benefício do cônjuge· bra
sileiro e dos filhos do casa4 sem
pre que lhes não seja .mais fa
vorável o estatuto do de cujus".

o SR..ADROALDO COSTA 
Não falei no estatuto; a minha emen-
da nêle não fala... ..

O Sr. Gabriel Passos -:- Queria di
zer a V._ Ex.a que a Constituição de
37 já previa isso.

o SR. ADROALDO COSTA
O ilustre Deputado Sr. Agamemnon
Magalhães, perante a Comissão dos
37, usou da seguinte redação:

"A vocação para suceder em
bens de estrangeiro existenres no
Brasil sf'.rá regida pela lei nacio
nal em benefício do -cônjuge .brà:.
silefro e de seu filho, sempre que
não lhe seja mais favorável {) es-
tatuto de de cujus". .

A minha. emenda, ent:retanto, está
assim r~tiigida:

IlA vocação para suceder em bens
de estrangeiro existentes no Bra
sil será regulada. pela 1ei brasi
leira em beneficio do côDjugeou
de filhos brasileiros .••

Não uso a conjunção copulativa. e
e s1m a disjuntiva ou.

Cl. •• sempre que lhes não seja.
mais favorável a. lei nacional do
de cujus".

Enquanto lá fie dizia: "~ •. o esta.tuto
do de cu;us". -

O Sr. Gabriel Passos-:s: uma ques
tão de técnics.
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o SR. ADROALDO COSTA 
1:: uma questão de técnica e de clare
za para evitar tôda -e qualquer con
fusão,' e nãó se fale em lei nacional
e se diga, sim, lei brasileira.

, .
O Sr. AliomaT.Baleeiro - V. Exce-

lência continue a citar. o exemplo do
Uruguai.

O SR. ADROALDO COSTA
Prossigo, ez:táô, no exemplo que Vinha
dando.

- ,.' .
A tra.dlção do direito brasileiro era

de que cada um de nós podia dispor
da têrça parte dos seus bens; e os
juristas habem ,que em 1908 foi publi
cada a lei Feliciano Pena, que inovou.
ampliando, permitindo se dispuzesse
da metade. Pois bem: no Uruguai,
que oonse!'Va a tradição da .legislação
da Espanha., s6 se pode dispôr do têrço;
logo sobravam dois têrços para filhos
brasileiros. Qual das duas leis é mais
favorável aos filhos nascidos no Bra
sil? Aquela que permite o desfalque da
metade ou aquela. que só a<.'lmite o
desfalque do têrço?

Logo, não se trata, de maneira al
guma, de pri:n<:ípio de lei nacional, de
lei de dom~ci1io, de lex rei sitae. Tra
ta.-se do princípio de se dar prefe
rência., prevalência aos in~.e!'êsses dós
brasUei:ros, quando concorrem numa.
sucessão 'Com -estrangeiros., .

O Sr. Plínio Barreto - Muito bem.
V. Ex.- tem tôda razão.

o SR. ADROALDO COSTA 
Senhores, por .que pleiteio se inclua na
Constituição esse preceito? Simples
mente, por isso, porque o artigo 159,
da Constituição, ~quipara brasile1l'os a
estrangeiros e ó artigo lôU diz que
tôda e qualquer restrição, que se vier
a fazer ao direito do estrangeiro, só
poderá ter por fundamento a ordem
·públlca ou a segurança nacional.

Ora, se existe dispositivo que diz
serem todos igua.is perante a. lei, C0
mo poderia a'!"anhi, o legislador ar
d1nár1o modüicá-lo. sem manifesta
incoD.stitucioIlSlida.cie? Logo é neces-

sário que êste texto figure na Cons
tituição.

O Sr. PZínio Barreto - E' irrespon..
divel ~5e argumento d~ V. Ex.a..

O SR. ADROALDO COSTA 
Uma opinão como a do preclaro depu~

tado Sr. PlL"lio Barreto satisfaz inte
gralInentp. a minha consciência de ju
rista, embora o mais humilde dos re~

presentantes da cultura. jurídica. do
Rio Grande do SUl.

O Sr. Plínio Barreto - Muito agra...
.~ decido a V. E.~.a.

O SR. ADROALDO COSTA 
Tenho, pois, por demonstrada a neces-
sidade imperiosa de se incluir na.
Cõnstitu~ção aquele texto da. autoria.
do nobre Deputado Sr. Agamemnon
Magalhães, ligeiramente modificado,

·por mim, no tocante à redação.

Outro ponto~ senhores, que está a.
exigir reparos da nossa parte, é o
capitulo relativo à cidadania e à na...
cionalidade.

Diz o projeto no art. 149:

"São eleitores: Os cida<iãos de
um e outro sexo, maiores de 18
anos, que se alistarem na forma.
da lei".

Peço excusas P.OS Profe~ôres de Di
reito, aos Advogados, a todos êsses que
têm familiaridade com () trato das coi
sas jurídicas, mas pa.ra poder funda
mentar minha emenda, tenho neces
sidade de repetir aqui noções que se
encontram em qualquer cartilha de Di-
reito Público Constitucionsl. .

Comecemos, cons~üentemente, por
dizer que nacional!dade é o > vínculo
juridico que liga nm individuo a de
terminado Estado, 'Como cidadania. é
o vinculo político que o liga também
a determinado ~tado; e naturalmente,
o lugar de nascim:ento da pessoa.
Donde cida.dsnia, cOmpreende a nacio
nalidade. Tôda vêz que se diz cida
dão, diz-se eleitor, porque cidadão é
o nacional que goza doo direitos poli·
ticos, é \) naciOIial eleitor.

W"ao há. entre nós eleitor que não
seja ao mesmo tempo brasileiro. ~
ses prlncípios. porém, que são tão
simples, !;em sempre aparecaam com
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essa simplicida.de na legislação de
nossa terra.

O art. 6. 0 da Constituição Monár~

quica de 25 de março de 1824 designa
".;a., com a palavra - cidadão - in
àistintamente o brasileiro e o eleitor.
Porém depois de ela cometer êsse êIro
de técnica, o art. 90 o corrigiu, parqu~)·
ao tratar do eleitor, teve nec-e...<::.sidade
de empregar um adjetivo, dizendo:

"Eleitor é o cidadão ativo/7.
- Sobreveio a Constit'ü.içáo de 1891. Ai
o pandemõnio foi ma.ior, porque se
empregou indevidamente, no art. 69,
oue . trata da nacionalidade e não da
êidadânia, a palavra cidadão para de
signar tanto o oraslleiro com.o ° elei
tor. No art. 71, - mostram o êrro 95
ccmentadores, - o que se suspende,
com a designaçúo de direito do cida
dáo brasileiro. 5110 os direitos políticos
e não os de nacionalidade.

Embora com os direitos politicos
suspensos, n 0.0 pode0 brasileiro ser
expulso do território nacional nem ex-
traditado. '

O § 2.° do art. 71, porém, abrange
tanto os direitos da nacionalidade
como os pol1t1cos.

O Sr. Ataliba Nogueira - V. Ex~a.
sabe que no protocolo oficial era abri·
gatório o trataml!nto de cid2dão bra
sileiro, abolidos todos os títulos, daí
os vicios que lnqu1riaram a denomina...
ção - cidadão.

O SR. ADROALDO COSTA 
Rodrlgo Otávio discorre sôbre o as... ·
stm.to. Moreira, ilc Azevedo em seu
Ensaio sôbre u N"cionalidade most!"~

que o art. 71 da Constttuição de 1891,
Quando diz '-1i.lC se suspen'tiem os di..
reitos dos c1dudl\.os brasileiros, refere
se apenas c. direitos políticos; ao passo
que no o.rt1go 12 se cogita. da cida.
dân1a e da. nn~1ona.l1dade.-No srt. 106 dn Constituição de 1934,
ond-e B. mo térla apareee como deve
se1', êsscli defeitos de técnica foram
corrigidos. Ta.mbém o art. 115 da.
C<lnstituiçn.o de 193'1 diz: "São brasi
leiros·' e nrio "'São cidaàãos brasi
leiros" •. .'

E quando tratam de suspensão, como
se vê do 9ort. 110 da. Constituiçã.o de

'34. e no art. 118 da ãe 37, falam dos
direitos políticos, porque o que aí se
perde a cidadania, e não a nacionali
dade.

Pois bem: depois de feito tudo isso.
depois desta longa evoluçáo, em. que
as coisas já haviam entrado nos tri":
lhos, em que todos, no du-eito público,
sabiam distinguir o que era brasilei
ro e o que era cidadão. vem o projeto
dizer, no artigo 149: "São ele1tores os
cidradãos", quando cidadão é o nacio
nal eleitor. Logo, não está. exata essa
expressão. Digamos, então: "São elel- .
tores os brasileiros". E, para substituir,
Senhores, apenas uma palavra, tive de
falar tanto. porque, infelizmente, não
sou dotado de clareza cap<tz de con
vencer a um mais ligeiro exame. (Nã.o
apoiados) •

o Sr. Plínio Barreto - Ao contrá
rló: V. Ex.a. é até perigoso·.u V.
Ex.a argumenta muito bem.

O Sr. Luís Viana - Com referência
à representaçáo, estabelece que pode
ser feita por qualquer do povo. Há.
um dispositivo sôbre ((qualquer brasi
leiro", ·e não "qualquer do Povo".

O SR. ADROALDO COSTA 
Ao art.· 155. Srs. Representantes, pro
puz uma ém~nda. Ai se lê:

liA lei estabelecerá as condições
de reaquisição d<ls _direitos poll
ticos" .

:s repetição do que se encontra nú
art. 71, § 3.°, da ConstituiÇão de 91.
Acontece, .porém, que n9, carta de 91
era explicável assim se dissesse. Por
que? Porque lá~ quem. perdesse a ci
dadania, perdia também a naclonall
dade, pois, como acabei de demonstrar.
na Constituição de· 91 cidadania e na..
cionalidade eram uma C'jísa. só. Hoje.
porém, que distingui:nos perf~itamente

o que ê cidadania e o que é naciona
lidade, náo se devia permitir pudesse
o brasileiro .readqUírir tão sõmente
seus d.ireitos. políticos senáo também
os· seus direitos de nacionaJ, de brasi
leiro.· Como está, no projeto, só na
hipótese de já não ser eleitor poderia.
readquirir essa qualidade, ao passo.
que se tivesse adquirido outra. nacio-
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nalidade, não poderia readquirir a na
cion.~dade brasileira. como p permitis.
tt le1 n.o 569, de 7 de junho de 1899.

O ST. Fernandes Távora - Uma d~
maiores acusações que~os nós faze
mos ao 8r. Getúlio Vargas é ·exata
mente a de ter êle' acabado com o
voto e, por conseguinte, com a cida
-dania dos brasileiros.

O SR. ADROALDO COSTA 
v. Ex.a há de permitir que eu con
tinuem exposição que estou fazendo,
para mostrar a V. Ex.a como nada há
Q,ue se oponha a que adotemos; na
Constituição, a emenda que pleiteio.
E até parece incrivel, Srs. Represen
tr::.ntes: tive, como inspiração. pàra
êsse dispositivo, a leitw::a de uni livro
recente, aparecido em Montevidéu, em
março dêste ano, .e que já 'se encontrs.
na ~.a edição, intitulado - "Rússia
por Dentro - Apuntes", escrito por
Lauro Cruz Goyenola, ex-agregado da
Legação do Uruguai na Rússia, e que
acompanhou o Embaixador Frugoni 3

êsse país. Ai se n.arra como indivíduos
partidários da doutrina que lá se pro
fessa, cheios <ie ideais por um munudo
melhor, pa:ra lá ·partiram. Mas, em
breve, começaram a '?ompreender o
.engano €:m que haYiam laborado, por
que só teria migasldade de tratamento
se se naturalizassem cidadãos russos.

A primeira coisa que se fazia - diz
o livro que acabo de citar - era cas
sar-se-lhes o "propus", têrmo eg
pecí!1co com que se designa o bilhete
qUe dá direito a casa e ração.

Pois bem. O brasileiro, cheio de en
tusiasmo, que para ali fôsse e se sen
tisse na contingência de, ou morrer d~

fome OU adotar aquela. nacionalidade,
amanhã, Senhores,... quando a verda
deira democracia raiar em t'Jdos os
.quadrG.ntes do mundo, não poderia vol
tar à mãe pátria, e, como 'o filho pró
digo, dizer arrependido: quero read
,quirir a. cidadnia brasileira !

Por conseqüência, faz-se mister a
.Aprovação da presente emenda.

A terceira emenda que venho defen
<der•••

o Sr. Aloisio de Carvalho - V. ELa.
leu a emenda relativa à re2.quisiçáo ?

O SR. ADRO.ALDO COSTA _
ConSiste em acrescentar, aú art. 153,
do projete, as palavras: " e da na
cionalidade. "

A terceira emenda, que pretendo
apresentar, diz respeito ao Capítulo
"Da Pilftica Exterior".

Confesso qu~ fiquei profundamente
~balado, depois de ter ouvido, em dias
da semana passada, na Sociedade Bra
sileira de Direito Internacional, a con
ferência do professor Haroldo Va19.dão,
com a sanção integral daquêle .bri-

. !hante parlamentar, que é RaUl Fer...
nandes, cuja ausência neste recinto
todos deploramos, porque é. uma fi
gura qllehonra e ilustra qualquer par
lamento do mundo. <Mu..i'to· 'bem;
a.poiados) .

DiZ o ·Artigo 1.0:

"A União poderá· participar de
órgão que represente a vontade·'
e os interêsses da comunidade in
ternacional e não a dos seus mem
bros em particular a que seja ca
paz de pôr- em prática as suas pró
prias decisões".

Dizia, naquela cátedra, o egrégio
Professor: - ~te artigo levanta, de
pronto, um problema de direito in
ternacional, sôbre o qual nunca non
ve dúvida, qual o de poder o Brasil
participa:, de organizaçóes internacio-
nais. ..

E lá vinham as citações: a Liga das
Naçóes, o Bureau Internacional du
Travail, a União de Paris, de protr>~âo

à propriedade industrial, a União ~e

Berna, de proteção aos cti.reitos auto
rais, a União Postal Internacional,
s. União PanAmericana, etc. Duas
destas são organizações eminente
men.te políticas, como s. Liga. das l'Ta
çães e a. União Pau-Americana. Em
ambas pôde o Brasil tomar par-.e ~~
ne<;e.ss!dade de têxto explícito em. Co~s'"
titu1ção.
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Mas aqui se fêz uma r.estrlção:
para o Brasil ingressar em tal órgão,
é preciso' que êste represente 2. von
tade e os in"terêsses da comunidade
internacional.

Mas perguntamos: que -é comuni..
dade internacional? será porventura.
a totalidade das naçóE".s independentes,
ou, pelo menos, daquel2..3 que o B ..'asii
como tais reconhece ?

se é isso a comunidade internacio
nal, eu me permito indagar a ~a

egrégia Assembléia: A Suíça é ou não
uma nação democrática? Ninguém
ousaxá negá-lo. Pois bem - a Suíça
não pertence a, Organização das Na
çõés Unidas! Por conseqüência, o
órgão não representa nem a vontade...
nem os in:texêsses da comunidade in-
ternacionaZ, porque bastaria que fal-'
tasse uma só nação para que essa von
ta.de não tivesse sido manifestada.

A restrição, porém; não ficJl, ai.

O Sr. Agamemnon Magalhães
Permita-me V. Ex.e. um aP8-,.-re.
~ diSiPositivo, que figura em nosso
proJeto, constava também de um dos
projetos de COnstituição da França
e foi rejeitado.

O SR. ADROALDO COSTA 
- Agradeço muito a eficiente cola
boração de V. Excia. que, com o seu
aparte, vem confirmar a exatidão das
liçõe~ de Raul Fernandes e de H~~

roldo Valadão, nomes que cito ~om

alegria, pois não quero se suponha' pre
tender enfeitax-me com argumentos
de outrém. -

Como dizia., Sr. PJ:'>esi-dente, a res-
trição não pára ai. -

Determina o projeto: it •• • que re
p.resente a. v-o.ntade e os inrte.rêsses
da cornun:icca.de ~ternacional, e não
os de seus membros, em particular".

Parece que o legislador, ao redigir
êsse dispositivo,"se lembrou de pron
to da União ~-Americana. onde

.precisamente se trata da .vontade e
dos interêsses dos seus membros em
paxticular, e n'ão dos da comunhão
internacional.

Por isso houve neceS:sida.de de se
alterar o que havia sid'O dito no
inciso r, redigindo-se, assim, o Ir:

"de órgão regional de" potên
cias, forma.do por vínculos na.tu
rais de solidariedade. e de inte
rêsse" comuns".

Por que, Senhores, prender' d-essa.
manella a orientação da pc.litlr.h. ex
terior ~ do Brasil? Quem nos dirá.
a.manhã, em futuro próximo, a que
organização "deva o Brasil pertencer?
Não cabe ao Govêrno, não cabe a
êste P.arlam.ento dizer. se deve ou
náo o Brasil ingressar em tal ou
qual órgão da comunhão interna
cional?

Não se justificam, portanto, essas
restrições no texto constitucional, uma
VeZ que amanhã pode tornar-se ne
cessária uma. revisão, uma reforma
do texto básico, a fim "de que o Bra
sil cumpra o seu dever perante as
nações civilizadas. .

O Si'. Ataliba Nogueira - E' pr0.
fundamente lamentável, que V. Ex.a
não houvesse assistido à sessão da Co
missão Constitucional em que se co
gitou da. matéria. Mais lamentável
ainda é que, desejando tratar do
assunto, não houvesse lido antes a.
justificação feita por mim, da. ma..
téria cQ.nsubsta.ndada_ no m. lô&,
de autoria do ilustre Representante
Sr. Pmdo Kelly ~

"PvSSO declarar que a crítica. se
desfaz, considerando que o artigo re
pcr:esenta. um todo, um sistema, e não
podl. seI' interpretado assim isoü:a.da.
men-te, como V. EX.a está fazendo.

O SR. ADROALDO COSTA 
- Aceito o a.pa.rte do nobre colega,
para dizer que sabia qu-e-m era o
autor do ~igo. Não precisava, porém,
citar à Assembléia o nome de quem
quer' que fôsse como autor de artigo
que desejo ver suprimido do projeto,
pois não tinha necessidade de dizer
que a autoria era do ilustr€ Deputado
Prado Kelly, uma das mais fulgurantes
inteligências que passaram pela Co
tniSsão COJ;lStitucional (múito bem),



-161-

um do~.: mais belos talentos, um dos
mais cSmpletos -ju...~tas que tenho co
nhecido. (Apoiçuias). Mas, errar é dos
homens.

Vou tomar o artigo no seu con
texto, pois não ignoro que "íncivile
est nisi tota lege perspecta una parti
cula eius proposita judiare veZ -res
pondere....

Aceito o todo para mostrar a
V. Ex.a que, mesmo com o todo, não
procede o argumento d~ V. Ex.a.

O Sr. Atalwa Nogueira - Mas o
ar2'umento devia ser conhecido antes
po'r V. Ex.a, porque está no "Diár:o
da Assembléia".

'P'

o SR. ADROALDO COSTA 
Aqui se diz: "um órgão que.represente
a vontade e os ínterês.ses da comuni-
dade internacional". "

A comunidade internacional, eu a
defini: é a "totalidade das nações ;n
dependentes ou, pelo menos, das na
ções que o Brasil como tais reconh::
ce. Não pode haver o~tro conceito.

O Sr. Ferreira de Sousa - E' êste
o conceito internacional.

O Sr.' Hermes Lima - O nobre ora
dor permite um aparte?

O SR. ADROALDO COSTA 
Com todo o prazer.

O Sr. Hermes Lima - V. Ex.3 está
interpretando êste artigo mais prêso
à letra do que ao espirito dêle. O
espílito do artigo é reconhecer que as
soberanias nacionais não podem 5~r

obstá-culo à colaboração internacio
u3.1, e que os países podem perfei~

mente ceder um pouco dessa sobera
nia nacional em beneficio da coiabo
ração internacional. Ainda mais, 
quando o artigo fala em órgão que
~epresente a vontade, os interesses da
comuni-da(ie internacional, quer refe
;ir-se a que pode haver um órgão que
consista numa aliança. de nações con
~ra outro órgão. ou grupo de nações.
'€' dêsse órgão, que representaria os
~terêsses de um conjunto contra ou
tro conjunto, que não deveríamos fa
zer parte. E, realmente, não devemos
fazer· parll€.

o Sr. Agamemnon Magalhães 
V. Ex.a. não tem razão, porque no nú
mero II se permite essa organização.

O Sr. He:rm,es Lima - Mas, ai, é
o pan-americanismo. V. Ex.a sabe
que se o pan-amertcanismo significas
se uma aliança -de nações america-
nas ...

O Sr. Aloísio de CarvaIho -' Contra.
o resto do mundo.

O Sr. Hermes Lima - ... contra
o resto do 'mundo, o Brasil no d€via.
fazer parte dêsse órgão.

O. SR. ADROALDO COSTA 
Tudo isso que V. Ex.a acaba de dizer
tive a fortuna de ouvir na Comis
são dos 37. Não me apanha de sur
presa. Ali, até se discutiu, quase que
um dia inteiro, para se saber como
se deveria interp1"€tar aquela perma
nência de fôrças estrangeiras.

. O Sr. Ataliba Nogueira - Está em
outra parte.

o SR. ADROALDO COSTA 
Pois é ,em outra parte, pára atender
êste dispositivo ...

O· Sr. Atalzõa Nogueira - V. Ex.a
ignora meus argumentos.

o SR. ADROALDO COSTA 
. .. porque pode amanhã a Organiza
ção das Nações Unidas ter necessidade
de colocar em terras do Brasil um de
seus exércitos para da,r sanção àS SUllS

deliberações e dêle aqui pe~e

cer. Por quanto tempo?

Logo, eu conhecia muito bem o pro
blema. Apenas, Senhores, entendia, e
entendo, que se não deve permitir, na.
Constituição, tal dispositivo, a fim. de
se não pôrem pelas à vontade do
Brasil numa política exterior, que nin
guém sabe qual seja amanhã.

O Sr. Ataliba Nogueira=- E' o ve
lho direito que já -a'Cabou. Hoje sur
gem. organizações internacionais no
vis, e o artigo visa justamente ..sso.
Ontem principiei meu discurso refe
rindo-me a êsse ponto.

O SR. ADROALDO COSTA 
Pergunto a esta egrégia Assembléja:
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qual é a. consistência. do direito illter
nacional público? Quem é que não
sabe que nele variam os conceitos?
Ao, direito internacional público con-
suetudinário. o doutrinário, e o assim
chamado convencional, objeto dos tra
tados. Temos o direito internaclnal

. eurpeU'11 cntinental, o direito in1:.e-"'D.a
cíonal a.:nglo-amerlcano e o direito in
ternacional pan-amertcano.

O Sr. Ataliba Nogueira - Hoje, não
Dlais se ààInite...

O SR. ADROALDO COSTA -'
V. Ex.a. me permita concluir.

O Sr. AtaZiba Nogueira - Então ~u

me reservo para apartear oportuna
m-ente. "

o 'SR. ADROALDO COSTA 
Vou mostrar a V. Ex~a. que não sou
calouro desta matéria, porque já err~i

também. Em 1934, neste recinto, em
companhia.de Mauríc:o Cardoso, aquê- .
le vulto extraordinário de caráter e de
ciência, de quem tive a honra de ser
liderado, ofereci emenda a<;> projeto de
Constituição, que então se elaborava,
expressamente nestes têrmos: .,A
União observará as normas univer
sais de Direito Internacional".

O Sr. Luís Viana - A verdade é que
a redação do projeto apresenta. todos
os inconvenientes .€ não oferece ne
nhuma vantage~.

O SR. ADROALDO COSTA-
Nessa ocasião, eu havia copiado o dis
positivo da. ConstitUição de Espanha,
que, então, andava em moda. Ao ler
aquêle tópico a,Çhei-:o tão belo e tão
idealista que desejei que minha pátria.
incorporasse no cllreito interno s.que~a.s

normas sancionadas pacificamente pele
Direito Internacional. Manifestando
Raul Femandes o meu entusiasmo
pelo novo dispositivo. eis que ~le as
.sim me inquire:

J)e:rgun.ta.: "Já 'Viu o perigO da inclu·
.ião de tal dispositiTo"?

Para não perturbar o que se passa~s.
no rec1Ilto, êl&'. eu fomes à Blbliote-

ca. Raul Fernandes; com., aquêle
savoir jaire e savoir dire, mest:re que
é nesta ciência e em mu:tas outras.
começou dizendo..m~, ma.is ou menos,
est2.S p.alavras: "Que é o Direito In
ternacional ? li

O Sr. Atali'ba Nogueira - A concep
ção dele 3ra velha..

o .SR. ADROALDO COSTA 
Não era, e tanto não era que Bis
mal'ck...

O Sr. AtaZiba Nogueira -' Bismarck
é mais velho ainda.

O SR. ADROALDO COSTA 
Permita-mL~ V. Ex. que eu conclua ')
pensamento. S. Ex.ll.'IQ dizia. que Bis·
marck tinha uma concepção velhl ~-

.sima do Direito Internacional, e êl'
afirmava que o Q:.reito I:nternaciona~

era a boca do canhão. Por que? Por
que, desde que .::sta'oeleçamos norma"
cujo cumprim~nto não 'Possamos ef~

tivar, nada adiantamos com a presc....l
ção, d~5sas normas. Pois bem. Que
diz o projeto? 'Afirma o pr:ncípio 1e
Bismarck: de órgão que represente n
vontaà'e e os ,interêsses da comunidade
internacional, e não os de seus mem:'
bros em particular, "e que seja. capa!;
de pôr em. prática as suas pr:6pn;:ls
decisõen". Está aí ar prova de que não
é velhíssimo o princípio. E' o mesmo.
Direito, sem fôrça que exija. seu clim·
primento, é direito puramente idea.l,
e j~ais será norma. positiva cum
prida..

O Sr. Ataliba Nogueira - Vossa Ex
celência dá licença, agora, parll. v
aparte?

O SR. ADROALDO COSTA 
Para quantos V. Ex.·~ quiser. VOS.33.

Excelência sabe quanto o aprecio ~

reconheço a nobreza de suas atitUdes.
qua..."1to tenho tecido louvores à su.d.
atividade, ao seu talento. Não podia.
'ter h3.vida, de minha parte, a min:ma.
desconsideração, quandc lhe solicit.,..t,
licença para completar, I:linha argu
moentação.

O ST. AtaZiba Nogueira - Em mell
aparte, at;ngi dois pontos. O primel-
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TO, doutrinário, é que nós ambos so~,

mos f11hos da mesma cultura, e, com.>
tal, nunca poderemos ac1.m:tir que ')
Direito Internacional fique naqu~~

'velharia do 1Jacta sunt servanàa. Isso
não pode. ser fundamento do Direi~o

Internacional.

O iegundo ponto, visa, diretam-enL,~,

o projeto. Temos diante dos olhos a
reconstrução do mundo e a formação
do s\:per-atado e o Brasil poderá.
aderir ao éle, com as ressalvas que estão
no parágrafo.

O SR. ADROALDO COSTA 
Ouvi o discurso de V. Ex.a. sôbre o
super-Estado. 'Ainda vou continuar ci
tando Raul Fernandes, na palestra
mantida, em 1934. na biblioteca desta.
Casa, porque. sei que sou cheio de
defeitos, falho de qualidades (não
apoiados), mas ainda conservo muito
boa. memória.

O Sr. GlicéTio Alves - V. Ex.a.
além de outras· boas qualidades, sem
pr~ teve ótima memória. Já o reco
;,1heciamos desde os tempos da facul
dade de Direito de Põrto Alegre e o
proclamava nosso saudoso professor.

O SR. ADROALDO COSTA
Muito agradecido a V.Ex.

Raul Fernandes ilustrava a tese da
'seguin~es maneira:

Rã princípios de direit-o internacio
nal, como tais declarados p-elo Insti
tuto cio Direito Internacional, que,
de maneira alguma, :podem convir
ao Brasil. E contavá que, pouco antes
da primeira guerra, da grande confla
gração de 1914, a Alemanha, por im
posição, arrancou ao Instituto de Di
reito . Internacional a· adoção dêste
Principio: o emigrante terá, na terra
para onde imigra, os mesmos di
reitos que o nacional ai tiver, se a. le
;islac;áó da pátria. dêle· não lhe der
mais.

Suponhamos ~ dizia êle - que, na
Alemanha. daquela época,. existisse,
como preceito constitucional. o prin
cípio da irretroatividade das leis e que,
no Brasil, na mesma ocasião• .f:.. é s6
Uma :hipótese que estou formuIa.ndo
para esclarecer a tese - se permitisse

o principio da retroatividade das leis.
Que aconteceria? Viria o alemão para
o Bras11. Aqui, o brasileiro não poder..s.
invocar, em relação àquele, o princi
pio da· irretroatividade das leis, mas
ç> alen..ão :çoderã. Por fôrça do disposi
tivo que a minha inexperiência, o meu
idealismo, queria inscrever na Cons
tituição, haveria o Brasil, amanhã, de
dar mais ao estrangeiro que aos seus
próprios filhos. , '

O Sr. Hermes Lima - Mas não é
o caso do artigo.

O SR. ADROALDO OOSTA 
V . E~.~ di...~e há. pouco que a época
em que vivemos é de independência.
Por isso mesmo foi que compreendi
que, no projeto. se tivesse dito - "a
independência e a liberdade da Nação
são inalienáveis" .

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre orador que o tempo de V. Ex.20
está findo.

O SR. ADROALDO COSTA -'
Apenas alguns minutos, por tolerân
cia, Sr. Presidente, para terminar
minha explanação.

A Constituição da monarquia falava
em Brasil independente. Por que?
Porque o 7 de Setembro de 1822 estava.
nas proximidades do 25 de março' de
1824 e era preciso que o Brasil, em
face do mundo, se apresentasse li
vre e independente, como diz o art. 1.0
da Con5tituição monã=quica. Mas nem
a Constituição de 91, nem' 2, de 34, fêz
referência à independência do Bre.sil
e não houve ninguém na face da
terra que dissesse que, por êsse motivo,
~'o Brasil deixara de ser independente.

No projeto está escrito: "Os Tra
tados e Convenções que celebrar na
forma .desta Constituição passarão a
fazer parte da legislação interna" .

gste dispositivo é completamente- ,superfluo, e, para demonstrá-lo, vou
~er o art.. 35. n.o I e o art. 40:

"Art. 35. ~ da competência ex
clusiva do Congresso Nacional:

I~ Resolver definitivamente sÔ
bre os tratados e convenções cele

- brados com as nações estrangeiras
pelo Presidente da. República".
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Que diz o art. 40 ?

"Nos casos do art. 35, conside
rar-se-á, com a votação fina~ en
cerrada a elaboração da lei, que
será promulgada pelo Presidente_
da Câmara iniciadora."

Conseqüentemente, Srs. Represen
tantes, noo há tratado, não há con
venção que não tenha de passar pelo
cadinho, pelo exame do .Parlamento
Nacional. .

O Sr. Ferreira de Sousa - V. Ex.a.
permite um aparte? A~ me pa
rece que V. Ex.a. labora em equivoco.
No caso do dispositivo criticado por
V. Ex.a, visa-se a outra finalidade: a
inserção, na legislação interna e a
obrigatoriedade, mesmo para os na
cionais, das disposições. das conven
ções internacionais. Esta é uma ques
t~lO l"il1vido~:a hoje, no Direito In..;.
ternacional. Há os que sustentam
essa transposição de normas interna
cionais para a vida nacional, e há
os que a negam. E' o caso das
marca de fábrica e patentes de in';'
·venc§.o. Autores entendem que, para_
as· convenções, como a de Paris, por
exemplo, toma-se mistér uma lei. na
cional, expressa, a respeito; e outros
julgam que a simples promulgação
do tratado pelo Poder Legislativo in
corpora ':!ssa norma do Direito Inter
naciOI~al. E uma questão muito séria,
q:le aO ncstituição deve resolver, para
.evitar duvidas.

O SR. ADROALDO COSTA
Não posso, infelizmente; aceitar a ar
gumpntação de V. Ex.a., porque o a;-
ti go 35 áiz, de maneira precisa - e
onde o legislador não clistu;gue não
é lícito ao intérprete distinguir :

"E' da. competência exclusiva
do Congresso Nacional: -'-

I - Resolver definitivamente
sôbre os tratados e convenções ce
lebrados com as nações estran
.geiras pelo Presidente da Repú
blica.. "

O Sr. Ferreira de Sousa - Penso
que os dois artigos se combinam per
feitamente.

O SR. ADROALDO COSTA 
Sr. Presidente, prometo voltar à tri
buna tão logo o Regimento mo permi-

.ta., para rcs~onder cabalmente a apar-
tes c.;m que fU~ honr~do, porque sou
o primeiro a dar cwr.primento à lei.
Lastimo nãc t~r pedido esclarecer
perfettamente o debate ...

O Sr. Ferreira de Sousa -' V. Ex.a
o féz brilhantemente. (Apoiados) ~

O SR. ADROALDO COSTA 
. .. com as explicações que acabo de
dar, de maneira tão desalinhavada.
(Não apoiados).

Era o que tinha a dizer,' Sr. Pre
sidente. (.l1!uito bem; muito bem·
Pc:,lmas. O orador é vivamente cume:
primentado) •

O orador se demora na tribuna
por ter o Senlior NicoZáu Verguei
ro cedido o· tempo de sua ·'inscri
ção.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. '0 S=:nhor Munh~z de Melo..

• O SR. MUNHOZ DE MELO (Lê o
seguinte discurso) - Sr.' Presiden-w,
vou .encaminhar à mesa algumas
emendas, modesta contribuição da
bancada de meu Estado ao exame
da matéria constitucional, ora em de
bate, do m:esmo. passo que cor.signo,
desde logo, o nosso aplauso à dedica
ção e patriotismo com que se houve
a douta Comissão, no importante mis
ter de elaborar o Pxvjeto em. futura
lei magnã do Pais .

'O trabalho terá, por fôrça, as suas
falhas, porém não se pode nega~ :;,ue
como obra de conjunto é alguma coisa
digna dos nossos foros de cultura. e
bem revela a compreensão, que te
mos, dos problemas sociais da hora
presente.

A extensão do texto~ a que se tem
aludido. será também um de'.feito a
corrigir, tanto quanto seja possivel.
Mas n.uma. terra onde muito se· tem
a.busado da ilegalidade é preferlvel
pecar por amplitude, no estabeleci- .
m~nto àe normas ~uitud.oDlais, do
que favoreoer, por omissão, ou exa
gerado amor à sintese, os desvios in-
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terpret-atívos, nem semJJre acordes
com os verdadeiros e altos desígnios
do legislador constitucional.. .

Referem-se as emendas aos Ca.pi
tu10s do, POder Judiciário, Di'reitos
In-dividuais e Direitos Sociais. Nêste
último, pelo que ·encerra em conteúdo
de justiça social, é o PI"ojeto ,digno
dos maiores encômios, senão do pieno
apaio do povo brasileiro.'

No que respeita ao Poder Judiciá
rio, constato que está. novamente em
foco a velha questão da federaliza
ção da justiça. Partidários .entusias':'
tas, defend-em~na com brilho, nestes
dias de discussã.o do Projeto Consti
tucional.

De mim, devo confessar, sem em
bargo de haver deixado .a mam.stra
tu.ra recentemente. não sem de~jO de
a ela algum dia pod·er retomar. oue
não e.n.contro maiores razões para
êsse propósito. d€pois que ~ verificou
a unifieação da jUlStiça brasileira. em
conseqüência da extinção da justiça
fed-eral. ~~ida que o PrOjeto' acer
tadamente conserva. e aDÓs o estabe'
lecim-ento do processo unitário, com a·
promulgação d.cs cód~gos nacionais de
processo.

. Já agora, com o desaparecimento
daqueles. que eram, na verdade. os
mais impre~IDonantese legítimos fun
damentos, como a dualid:áde de jus
tiça e a pluralidade processual, os de
meis que :se apresentam n·ão justi
ficam. por S.i só, a grave restrição que
constitui Para a autonomia dos Es
ta,dos a federalização do poder ju
dicante. ..

A tripartição dos poderes, hannôm
CQS e independentes entTe si. é pre
oeito que em regime feder-ativo deve
ser ob..~rvado. não sômen'te em rela
ção à União. mas. também. com re-·
ferência. aos Estados federados. E
qualquer diminuição da autonomia
dêstes. no que respeita à organi.z:ação
de qualquer dos três poderes, fere
sUlbstan'Cialmen~ aquele regime. que ê
o seguido pelo Projeto. de acôrdo.
aliãs, com as asPiraç3es daNação,
orientadas no sentido da descentrali
zação administrativa. em Vista da fra
cassada experiência. centrallzadora do
Estado Novo.

Os males invocad.os, em. favor da
instituição da justiça federal. redu
~m.-se, ,de fato, a ca.u.sas hoje fà,cil
Jtlente removiveis. Dizem respeito, em
regra, às garantias de indéper/:ência,
I:!01"al e material,' de que carecem os
magistrados ..

Justo é que se saliente, não obstan
te a precariedade de tais garantias
metispensáveis com efeito, à coxn.~
pleta eficácia do' aparelhamento ju-,
diCiário, em que assentam as segu
ranças do bem estar social, - justo
é que se saliente, repito, que apesar
de paupérrima e constrangida por
ameaças que lhe pesavam sôbre a
caheça, como no Caso do famoso ar
tigo 177, a magistratura brasileira
rezn sabido a.travessar incólume os
maiores vendavais, não sendú exagê
ro afirmar que é a única instituição
que entre nós ainda permanece in·
tangível na sua grandeza, tanto que
a ela, em momento delicado da vida
nacional. não treDidaram' as fôrt;as
~nnadas em recon-er, para constitUí
la em penhor da sua patriótica de
te:r:m.tn::lção l'ie as~e8urar ao País o
restabelecimento Cie um regime de
ordem e legitimidade, baseádo na li
vre manifestação do povo. em urnas
livres e hone,.c:tas. como o foram as
de dois de dezembro. <Muito bem.)

O resulta.do dêsse pleito memorável.
'cUja lisura por ninguém até aqui foi

. posta em dúvida, é, de si, um ~lo

qüente atestado t:1a integridade dos
nossos juizes cuja independência
funcional não SP. condiclona a, se
gurança de Clualquer ordem, porque
repousa, acima de tudo, nas suas pró
pria5 tradiçóes de dignidade e hon
radez.

As garantias, que contudo são ne
cessárias, para poupar ao sacrifício
os que ingressam na carreira, e 'esti
mular-lhe as vocações. serão fà.cll
mente conseg1üdas com ã Inclusão.
na Carta Constitucional. de p$cf
pios gerais. que hão de nortear a or
ganiZação jucUclária dos Estados, es
tabelecendo-se, com "referênC-:...a à
parte "tinanceira, o auxfiio obrigató
rio da União ~eles que o solicita...
ren~ e efetivamente dêle car:ecerem.
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A execução dêsses principias propor
cionará à justiça situação semelhante
à que teria se fôsse federaJizadg" sem
os inconvenientes que essa medida
acarreta para a vida dos Estados, e
dos próprios juízes. sujeitos, que en
tão ficariam, a remoções para pontos
distantes do País, fora do seu II!e10,
e às dificuldades de acesso, por fal
ta de eontacto com a' Ca.pital Fe-
deral. '

Frise-se, além do mais, que a judi
catura deve ser exercitada em ambl
ente familiar ao juiz. o conhecimen
to das peculiaridade loc~, e até das
pessoas. é elemento substancial ao
bom julgamento.' Cada lugar, cad5t.
região, em nosso vasto território, tem
questões que 1he são próprias, por
causas multiplas, cuia desconheci
mento, pelo juiz, é muitas vêzes fator
de êrro decisório.

Os principias gerais. contidos no
Projeto, . feitas algumas alterações,

. darão ao poder judiciário as condi
ções reclamadas peloS' que defendem
a federalização, sem necessidade
desta..

Isso, é claro, na minha opinião des
. pretenciosa (não apoiados) e data

venia dos que dela divergem.
Passo em seguida ao exame das

emendas propostas, ràpidamente, e
na ordem aritmética dos artigos.

1. Refere~se a primeira emenda ao
art. 68 - m, § 1.0, que cogita da
idade li.m.a.te para a aposentadoria.
compulsória dos magistrados.

~:::i5e limite. outrora estabelecido
em setenta e cinco anos (Const. de
1~34, art. 64. letra· a) .. depois redu
zido ao sessenta e oito anos pela Car
ta de 37. é fixado pelo Projeto em
setenta e dois anos.

A circunstância de vários juizes
atingidos por essa aposentadoria nos
Mnnos atuais. hav!=!rem demonstrado
constrangimento, por se julgarem
ainda. aptos ao' trabalho - que até
passaram a exercer em outras ativi
dades - justifica, sem dúvida. a ele
vação do limite em vigor, tanto mais
que precisamente na idade amadu
recida é que o juiz melhor concorre
com a sua experiência e seu acêrvo

de conhecimentos. a.cumulaãós por
tôda a vida, para a maior eficiência
da missão julgadora. Mas não ha
negar. por outro .lado,. que entre nÓ$
são bem raros os que têm a felicida
de de atingir a idade septuagenária
em boas condIções de saúde. de mol
de a permitir o exercício permanen
te e eficaz de qualquer fUD-çáo ..

Justo. poís, que se faculte ao que
assim se encontre, sem .contar ainda.
os trinta anos de serviço que lhe·
porporcionaria uma inatividade con·
digna, o recurso à aposentadona fa
cultativa aos sessenta e oito anos, com
c que ter-se-á evitado o sacrifÍC10
de muitos, que se conservarão no· pôs.
to apenas para v.enc~r maior tempo
de serviço, em beneficio dos. proven
tos 'da futura aposentadoria, mas,
evidentemente, em detrimento das
próprias conveniências da justiça..

E' o que objetiva- a emenda. em exa
me. pela-qual o dispositivo em aprêço
passaria a ser assim redi~do:

A aposentadoria -será compul
sória aos setenta e dois anos de
idade, ou por invalidez compro
vada, e facultativa aos sessentú.
e oito anos de idaàel ou após
tri..nta anos de serviço púbIi~o,

contados na forma da lei. Con
tar-se-ão integralmente. para êsse
efeito, o serviço Público Federal,
o Estadual e o Municipal.

Estabelece-se, como se vê. uma es
pécie d~ equilíbrio entre o critério
Vigente e o pretendido .pelo Projeto,
que inexplicàvelmente, excluiu do
cômputo para aposentadoria o tem
po de serviço mUIücipal,. pelo que o
acrescentei no texto da emenda, por
me parecer de justiça.

2. Visando ui::üformizar, no Pais, em
relação aos magistrados, a questão
das custas judiciais. sugere a. segun
da emenda a seguinte redação para
o art . .,0:

Nenhuma percentagem será
atribuída a magistrado em vir
tude de cobrança de dívida. Ser
Zhes-áo, contudo, integralmente.
abonados, os emolumentos r~
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mentais, taxados para os atos que
praticar. . .

Não há. razão, com efeito, que jus
tifique a àiversidade existente, entre
os juizes de uns Estados. sendo pre
feriv~l o critério de ordem geral, pre
tendido pela·-emenda..

3. 'Dispondo sôbre os Tribunais Fe
àerais de Recurso, inovação do Pro
jeto Que tem sido combatida em vá
rios aspectos, fixa o art. 80 em seis
o número de juizes dêsses tribunais
send~ de tôda conveniência, como iã
s~ .~se, prever, desde logo, a pos
SIbilidade de aumento' dêssenúmero
mediante provocação do próprio Trl~
bunal, ou do Supremo Tribunal Fe:'
deral. a..fim de evitar-se o percalço
da reforma constitucional no caso de
se tornar essa providência. necessá-
ria. '

Mas a emenda é no sentido de de
terminar que a escolha dos juizes
"dois têrços escolhidos dentre juizes
e desembargadores, e um têrço den
tre advogados e membros do Minis
tério Público Federal, ou dos m"1nisté
rios públicos locais", como prescreve
o artigo citado, seja leitá, em qual
quer das hipóteses, alternadamente
dentre as unidades federativas com,~·
preendidas na jurisdição do Tribu
naZ em que se dér a vaga.

Nad.à podle haver de :ma.iS justo, ne.."D:
~ mais recomendlável, dJo qrue penni
tir-s-e, por meio do rec:r:utamento ai
teTnS.do d:entlre os Estados, o ao~sso

permamren'~ e equdtatilvo doo juizes
estaduais à instâIlJCia fooeral. Será
medida que, Certamente, muito con
c?t;erá para o a1evantam:ento do ores
tíglo da magistratura nacional.

Já foi verberado desta tribuna·
com muito acêrto, o errôneo métod~
p~esorito pelo Projeto para as promo
ÇOes dos ma.gis'"..rados. Estas 1evem
ser esta'be1ecidas, em qualquer caso
pelo critério alternado, por ant1gu1d'!ld~
e merecimento. Se essa prática. ofere
cer 'qualquer inconveniente, não será
ntmea, maior do que a díecorrente de
qualquer' outro critério.

O idea.l, sem dúvida., sens. a preva
~ncia do merecimento, como cre,.teu
mal para o acesso, desde -que a a.n-

tiguidade tambem a~ estaria. co!uJ.da.
Mas as falhas naturais, que acompa,
nham a apreciação hUm3rnl, nã;o reco
mendam, de n'ênhum niodo a' sua ..,..:I~_ ' "".LV-

çao em caráteT eXlC1usivo.
Relativamente à inrestidura nos t..'"i

bunais estaduais, cuJa denom.in.a~§..o,
atual também Illáo vejo pOlI" que se
d&Va modificar, a:;·tabel<eoe o art. 115'
- IV processo "novo paTa a prom6çio
~r ~ntigui.dade, oonsistente na p~r

!IIllSsao de sua recusa, quando não fô:r:
aoonselhada. E' boa a providência,.
mas d'ev-e ser comp1:e'"va-da, com a. d.oe
.termi.n:.ação do afastmenrto do juiz re-·
cusado, mediante aposentadoria ex-o;
ficio 'ou disponibilidade, conforme seia
permanente ou transitória a causa de-
terminante da recusa. Porque ê5~e'

juiz, nã<> estando em condi.çóe$ eLe me
recer a pomoção a que tem direito._ t

certa.mente n:oo o estará, tã,o pou!co,.
de pel~D:ecer em suas funÇÕes.

Dai a em'€:ndla ao mencionàdo dis
positivo. que deve teT a seguinte re
dação:

A tnvestidura no Tribunal d:e:
Justiça (se nã<> fôr preterida ao.
atual dlOO..ominação), salvo no ca
so do número seguinte. clar-se-â.

.mediante promOÇão de juizes d:2.
entrância mais elevada, por an
tiguidade e merecimento, alter..:
1uuÜ1:numte. Quando o oritério ~ôr-

. d:e merecimento, o Tribunal- ~4

Justiça para cada vaga orgariizam
lista triplioe.. Quando fôr de a!lti
guidade, decidirá, por maioria d~

votos, se deve ser p1"01'1UYVido o Juiz.
mais antigo; não sendo êste acei
to, pr<::llOOder-se-á à votaçãco em.
relação ao imediatvO em antiguidcL
doe; e se êste fôr recusado, pre~n

cher-se-á a vaga. pelo critério de
meT€Cimen1io. Em qualquer caso~

fa,r.:se-á a votação em escrU'tini~

secreto. Será. pôsto em disponibi
lULade, ou aposentado ex-oiriei::>, (Z..

Juizo do Tribunal de Justiça, o
juiz que ti:ver recusado a sua 'DTO-
moção por antiguidade. •

O Sr. Ferrei:ra de Souza - A C0
missão Constitucional dos 37 usou era
express·áo "Tribunal de Justiça" em:
lugar de "Tribunal d'e Apel:ação~'. por
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juJgá-l:a eminentem-eIllte mais técni~~,

mais perfeita. Apelação é recurso de
prooesso e podierá exi-~1:'b' ou nãO. Além
do mais, os tribur.ais não j!!1gam '50'
mente a.pelaçi:~_ Eis a razão C1:(:: ter
prevalectdo a doesign.ação "Tribunal de
Justiça".

O SR. MUNaOZ DE MELO - T;J,l
'Vez o inconveniente provenha do falto
de se haver c:laJd:o anteriormente o n.o
me de Apelaçãio a êsse trÍJbunal. Pare
ce-me extrava.gante entretanw - V':L

mos dizer assim - dar-se, em cad:a.
Oonstituição, nova denominação e
atribuições a êsses trihunais. E' por
êsse prisma que encerro a questão.

O Sr. Ferreira de Souza - A extra
vagância não seria tão grande a pon
to de impedir a correção de um êrro.

O SR. MthNlHOZ DE MELO - S~m

dÚl"v'id.a.
O Sr. AtaZiba Nogueira - A maior

extrava.gância - parece-me - é a
paciTonização. Por quê cha,!.1la.l" todos
os tribunais d:e Justiça ou de A.pela.
'ção? Const1tuições e..«:1iaduais que os
chamem com.a enlle'l1fderem. E' o m2.U
ponto de vista .

O SR.' ~"1HOZ DE MELO - Li
no "Diário da Assembléia",)ia au
toria de il'UStre represerutante, emenda
supressiva da parte final do disposto
n<> art. 116 - V, que dttermína. a in
justifioável prefe,rência dos advogados
sôbre os membros do' ministério pú
blico, para a investidura nos tribu
nais.

O S1·. Ferreira de SOUSCí, - A medi
da, talvez, nEo seja justa. O Trib':l
nal pod-e vetar a p:-omcção do juiz,
não porque seja indigno..

O Sr. Rui Santos - O juiz ficaria
em infe=ioridad.e ,moral.

O Sr. AZoys.io de Castro - Dever
se-h processai- a aposentadoria an~s

de adquirir o juiz direito à p!'omoçáo.

O SE. MUNHOZ DE MELO - Pa
rece desagradável e injusto ver 'e
cusada a sua promoção por antigui
dade. . '. I :1

O critério, no caso. deve ser o .ia
escolha alternada, pelo que, dando o
meu apoio àquela emenda, sugiro se
ja assim redigido o dispositivo:

Na composição ne qualquer Tri
bunal superior, um têrço dos' lu
gares será preenchido, alternada
mente, por advogados e membros
do Ministério Pú:blico Estadual, d.e
notório merecime~lto e reputação
ilibads, com dez anos, pelo menos,
de prática forense. Par~ cada va
ga, votará o Tribunal, em escru
tínio secreto ista triplice.

6. De acôrdo co..-rn o que tive oca
sião de expender inicialmente, a pro
pãsito d2. debatida questão da fede
ralização da justiça. de que discordo,
por julgá-la at".l?.lmente desnecessá
ria aos fins por ela pretendidos por
6€US defep-sores, - entendo que aos
membros do pode~: judidário se deve
proporcionar situação econômica com
pa.tível com a dignidade de s:~as fun
ções, con.correndo a União com o au
xílio que se torne necessá:::-ío, em fa
vor dos· Estados que (' solicitarem, :le
modo a evitar-lhes o sacrifício de sua

.receita, num contraste gritante com
os Esta,dos que possuem maiores fon
tes de arrecadação.

Não creio que essa piovidência pos
sa ser considera da absurda, desde que
a União, se com ela ficará onerada,
certamente muito mais o ficaria com
a institui'Yáo da Justiça federal.

Assim, confiando !l2. alta compre
ensão que dêsse grave problema na
cional têem os dignos membros desta
Assembléia, animo-me a sugerir a se
guinte redação para o disposto do ar
tigo 116 - VI do Projeto, espernndo
que o assunto será devidamente meãi
tadt) pelos senhores representantes:

Serão fixa<ios os vencimentos
dos desembargadores em quantia
não inferior à metade do que pe!"
cebem os ministros do Supremo
Tribunal Federal; e os dos, demais
juizes vitalícios com· diferença
não excedente a trinta por cent.o
de uma para outra entrância, atri
bui·ndo-se aos da entrância ma;s.
elevada não menos de dois terços
dos vencimentos dos desemb3.rg':l.
dores. A!)s Estados que c solici
tarem, por comprovante deficiên
cia de receita, a União con-eede"g,
auxilio fínanceíro (a.rt. 114 § 1.°)
para manutenção da justiça.
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o art. 114. § 1.0, a que se" fa.z refe
rência, no têxto proposto, dispôe o se
gudnte: Aos Estados se concederá, de'
mod.o equitativo e mediante a.côrdo,
o auxílio federal, nos casos e condi
ções que a . lei estabelecer.

Tenho que não .há soluçãO melhor
para o caso. &!m ferir a autonomia
dos Estados, com 'a .federalizacão. dá
se ~ justiça, mediante a cólâbora.ção
financeira da União, situação ínate
rial .superior, talvez, a que teria ~e

viesse a ser federalizada. Porque taLS
seriam cs ·encargos daí - c.ecorren~s,
para o erário fec:.eral, que a situaçãu
~tu.al, n§.o podendo piorar, talvez ::-.e
conservasse como está. Pelo menos a
diversià:fde exist-ente perduraria,. paj.s
seria impossível paà.ronizar os ven~i

mentos dos juízes pelo Estaào de S§..o
Paulo, por exemplo, onde vigora a ta
bela ~ais elevada.

E o recurso à divisão das comarcas
do Pais em entrâncias, como mediDa
geral sem atenção ao Estado a que
pertençam, com as conseqüentes pro
moções forçadas de um Estado para
.outru, vil i:l.. pelo inconveniente dos
grandes deslocamentos tornar ainda
mais difícil a ~arreira do magistrado,
que, para z!"luitos. se tornaria inacessí
vel.

O Sr. Ataliba Nogueira - Para que
carreira? O Juiz nom.eado para um.
lugar deve ter em mente que vai fi
car lá a vid.a -inteira.

O SR. l\t~nOZ DE :MELO,
Isso. sem: dúvida. é negar o estímulo
qu.e a todos proporciona a especta-
tiva da promoção. .

O Sr. Ataliba Nogueira - Não vejo
porque; a carrei:rn é prejudicial à
Justiça. V. Ex.a. com'Preenderá que
o espaço de dois meses para o Juiz
assumir Do sua comarca é contrário,.
até. ao interês.soe nacional.

O SR. :MUNHOZ DE MELO
Vou prosseguir.

7.. Ainda colimando a valorização
da judicatura, e. o seu maior prest1
giOI que tão bem def.endem os nobres
partidários da federallzação, observo.
que até hoje não se adotou no Brra.
sU, em nenhuma das cartas constitu
cionais que temos tido, medida que
.ass~re, independentemente da ·gra-

ça ocasional dos governos, o acesso.
permanente de magistrados ao Su
premo Tribnn.al Federal.

E isso é tanto mais d-e eXitranhar.
quanto é certo que tem havido. des
de a carta de trinta e quatro,.a lou
vável preocupaç§,o de se permitir ()
ingresso dos aàvogados nos tribunais
estaduais, com<> 'elementos de equi-'
líbrio aos seus arestos.

O Sr. Ferreira de Souza - V. Ex.5o
deve notar que o .Supremo TribunaL
Federal não é somente órgão judi
ciário, mas também político; sua
composição sai inteiram1:mte do qua
dro de qualquer carreira_

O Sr. Plinio Barreto - Está acima
e fora de qualquer carreira.

O Sr. Ferreira de Souza - O que
não imIlede a nomeação de juizes
para êsse Tribunal, que para lá vão,
não como juízes, mas como juristas

>" eméritO's.

O SR. :MUNHOZ DE :MELO - Es
tou tratando da quest§'o de possi
bilitar !la cáneira judiciária um
mínimo de acesso aos juízes e mem-:
bros do Ministério Público.

O Sr. Ferreira de Souza - Não é
questão da carreira que se deve le
var em conta.

O SR. MUNHOZ DE" DJIELO
Também considerei o caso da livre
escolha sem deIlendeT de acesso ou
promoção.

O Sr. Ferreira de Souza. - A pro
moção pressupôe carreira.

O SR. MUN"".dOZ DE M:ELO - Tra
tarei dêsse ponto mais adiante.

IvIas .o· argumento, se é acertado.
como ninguém contesta, também pre
valece em relação à conveniência de
se fixar um minimo de oportunir "
des nara a investidura doe juizes no
suprêmo Tribunal, onde, ao lado da.
maioria de advogados, de que, via·
de regra, se constitui, venham a con
tribuir para aquêle equilibrio inter-

_pretativo ou julgador. tão necessário
ao mais alto tribunal, como a qual
quer outro. Seria, além diss~, mais
uma. magnífica contribui-ção ao en
grandecimento do poder judiciário,
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pélo reconhecimento de um direito
que megavelmente lhe deve aS,sistir,
como seja o de participar ativa
mente da m.ais elevada instância ju
dicante do Pais.

Proponho, por isso, a inclusão,
onde convier, do seguinte artigo:

Das vagas verificadas no Su
premo Tribunal Federal, um têrço,
pelo menos, será preenchido por
magistrados de carreil"a, escolhi
dos dentre os membros dos Tri
bunais Federais de recurso, ou dos
Tribunais de Justiça dos Estados
e do Distrito Federal.

A emenda estabelece, como se ve
rifica, um mínimo que poderá, haven
do conveniência, s-er ultraJ;lassado, de
Que resulta maior elasticidade no
critério de escolha.

S. As três emendas seguintes dizem
respeito a pri.ncípios qUe· asseguram a
proteção do trabalhador rural, (Muito
bem) I cujo amparo, tão· nooessário ao
incremento das at:vidades agrícolas do
país, deve começar, para ser completo,
pór estender-lhe os beneficios da Jus
tiça do Trabalho. (Apoiados.)

Esta, que deve s-er togada, como de
maneira convincente já foi demons
trado desta tribuna. não deve estabe·
leeer, no campo de sua competência,
Q.ualquer distinção entre os trabalha
dOl"es. Se é do trabalho, não se justi
fica nenhuma exceção entre os que
trabalham, que todos devem ser por
ela atingidos.

O Si. Aliomar Baleeiro - Aliás, pa
rece que, no caso, não basta entregar
os interêss-es dQS trabalhadores agríco
las à. Justiça do TrabaJho, mas é ne-:,
cessário estender a todos os trabalha ~ 
dores - da' agricultura, da pecuária,
enfim, de tôdas as atividades rurais.
a l~~.slação e a proteção ãe que já
gozam os industriários e comerciários.
nos casos e na forma que a lei esta
belecer.

O SR. MUNHOZ DE ~LO - Per
feitamente. Nesse s'antido é minha
emenda.

O Sr. Lauro Lopes - ·Muito brilhan
te. (Muito bem.)

o SR. MUNHOZ DE MELO - As
sim, ter-se-á colocado sob sua égide,..
com as 'Vantagens dai decorrente., o
lidador dos nossos campos, o maii es
quecido -e abandonado dos trabalha
dores, 'que bem por isso, foge. da gle-·
ba, em busca de melhor vida, numa.
justa ambição, nos centros urbanos.

O Sr. Lauro Lopes - São os úni-·
cos desamparados até hoje.

O SR. MUNHOZ DE MELO - A.
emenda ao art. 106, dá-lhe a seguinte
redação:

Compete à. Justiça. do Trabs.1h(}o
conciliar e julgar os dissídios in
dividuais e coletivos entre em
pregados e empregadores, .e as de
mais cuntrovérsias oriundas de
relações de trabalho, seja qual f6r
a natureza dêste, nos têrmo~ dO;
que dispuser a legisZação social.

9. Determinando que nas "conces
sões de terras devolutas, os Estados:
ássegurarão aos posseiros, de naciona
lidade brasileira, e com morada ha.bi
tual nelas, a preferência para aquisi-,
ção, até dez hectares,'.pelo menos"
deu o Projeto um grande passo, no
sentido da fixaç~o do homem à terra.

-Não há espetáCulo mais deprimente,
no interior do Bra,sU, do que os hab:
tuais d-espejos do nosso caboclo, das
terras do Estado, que a ninguém p:lais
do que a êle deveriam, de direito,
pertencer, para dar lugar à posse dos
felizardos aquinhoados, nem sempre
lai-'tradores e quase s'empre meros es
peculadores da valorização da 'terra.
(Muito bem.)

O Sr. Lauro Lopes - "Quase sem
pre", diz V. Ex.a muito bem.

O SR. MmTHOZ DE MELO - Mas
para que o elevado objetivo da medi
da náo seja frustJ."ado, na prática,- é
indispensáv.el estabelecer-se que ar
preferência deve ser entendida dentro,
da área de sua posse, que é o. que pre
tende a emenda ao art. 164, § 19, poiç
do contrário, a pI"Etexto de melhor lo·
calização. os despejos não deL'"<ariam
de se repetir com reais prejuízos ps.n
05 habitantes do nosso interior e ver
gonha para os nossos foros de povO'
civilizado. .
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o Sr. LaUTO Lopes - -Muito pa.
-triótica a idéia de V. Ex.a.

O SR. MUNHOZ DE MELO
10. Outra. disposição sábia do Projeto
é a que consigna, a participação obri
gatória do tra,batluu1or nos lucros das r

em'[lfêsas •
Ninguém, de boa mente, poderá ne

. gar a inteira oportunidade dessa me
dida, que concretiza. uma. .alta provi
.dência de justiça social. (ApO"..aOOs).

Apenas entendo, receioso das inter
'pretações dúbias, que se deve dar ao
preceito uma. extensão ampla, para
que não escape ao ~eu alcance benfa
zejo o trabalhador agrícola.

o labor da terra, é, sem dúvida o. -- . '
DlalS arduo. Bem por isso, os lucros
das .emprêtsas agrícolas custam, ao
t.ra.balhador, maiores suôres. Justot

pois, que êle também tenha o seu
·quinhão nêsses lucros, por mínimo
que seja, pois além. de profundamente
humana, .será essa prática mais um
grande elemento de encorajamento e
estimulo das classes agricultoras.

Com êsse propósito, sugiro que () ar
tigo 164, § 24 - m, passe a ter esta
redação:

Participação obrigatória do tra
balhador nos lucros das emprêsa6, .
assim comerciais, como industriais
ou agrícolas.

11. O art. 159 § 34 reproduz o hu
-maníssimo princípio de qué nenhuma
pena passará da pessoa, dodeZinquen
te.

Há porém, de pS:I' com êsse .,:princí
pio, uma grave injustiça. social, que a
Constituição deve reparar. Trata-se
do abandono em que permanecem a
familia do criminoso e seus dependen
tes, enquanto se verifiCs.'co çumprimen
to da pena.

A criminalidade, é sabido, encontra
'IIlSior índice na adversidade. A misé
ria. é reconhecidamente fator de de
linqüência.

E quem duvidar, que visite as Peni
tenciárias. A não ser nos crimes 0011
ti~, ver-se-á que a quasi totallda
de dos condenados por crimes comuns
procede das classe8 men~ ts.vorecld.a.s
da fortuna.

Pois bém, no i-êsguardo dos ínterês
ses do bem estar coletivo, em que se
asse~ta. o instituto da I)€na., C&'to que
nenhum outro que não seja o objetivo
da readaptação social, justifica a se..
gregação do infrator; já que o direito
de punir não pertence aos homens -

. 'no resguardo da paz social, com efei-
to, será licito ao Estado sequestra~ o
delinqüente, abandonando-lhe no en
tanto, a família ao seu próprio destino
que raramente é outro que não o de
miséria~, sofrimentos e desgraças?

Quem quer que humanamente racio
cione, sàmente poderá ter um.ar respos
ta - não. O Estado, assim proceden
do, comete mal maior senão um maior
crime, do que a própria impunidade.

O Sr. Lauro Lopes - V. Ex.a me
permite um apàl;,te?

O SR. :MUNHOZ DE MELO 
Com ~uita honra.

O Sr. Lauro Lopes - Ainda ontem,
a imprensa,. do Rio de Janeiro noticia
va o caso da família d,e um conde
naiio com mulher e oito filhos, em
extrema miséria, por falta de seu
chefe. .

O SR. MUNHOZ DE MELO '- ~
exatamente o que ia referir. Muito
obrigado pela contribuição.

Permitindo ta.l abandono, está m
candentemen.te, gerando o Estado no
vas fontes de criminalidade e desequi
librios sociais, como a fome, s. prosti
tuição, a infância abandonada.

Não cabe, nos limites desta justH1·
cativa. ligeira. uma -mais ampla eX·
'planação dêsse grave p-:oblema. N~m
tt mim sobram recursos pro:a assim
proceder.

Apenas_ registro, como ilustração de'
que alego, a noticia. sob o título" A,pê
lo de uma pobre senhora." , publ1-=ad.a
em data de ontem pelo jorna.l O Glo
bo, desta Capital:

E' deveras lamentável a situa
ção em que se acha a Sra. A)ic~

Francisca, residente à travessa da.
·Brandura. n,o 99, Vl1a da Penhs.
Casada com um operário, Alice
Francisca, que tem cinco tilh08,
viu-se há tempos, priV6.da da.
companhia do marido, que come-
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teu um delito e se' acha cumprin
do pena.

Ficou então a infeliz sofi"endo
as maiores privações. pois os dois
últimos filhos são ainda muito
pequencs e reclamam permanen
temente sua assistência. !~ao
pode, poiS, empregar-se. Já tem
andado de um. lado para outro
conforme nos declarou, pedindo a
internação dos garo~ mais ve
lhos e·m um educandá.."io, sem ver
logrado no entanto, o seu desejo.

Não encontra, pois, Alice Fran
cisca. outro remédio senão apelar
para Os bons corações, pedindo
lhes que a auxiliem na dolorosa
situação em que se encontra.

Qualquer donativo poderá ser
envia.do para .a casa acima OU
por intermédio d' O Gloõo.

Não há como deixal" de reconh~e!'
que se trata, dum triste e expressivo
documento, revelando, em singelas
cores, o grande mal social que decorre
do abandono, pelo Estado, da fa!nilia
do delinqüente.

A emenda que apresento visa corti
gir êsse ma), e para ela peço a nobre
~tencão dos Senhores Constituintes.
O artigo citado passaria a ser assim
concebido:

-Nenhuma pena passará da pes
soa do delinqüente. A família
dêste. ou seus dependente~, quan
do n-ecessitados, terão direito a
amparo e proteção do Estado, na
forma que a lei estabelecer.

O Sr. La.UTO Lopes - Milito bem.
O SR. :MUNROZ DE MELO 

Finalmente. a última. emenda. Refe
re-s·e, também, a um aspecto de de
ficiência de assistência social, de que
E-videntemente, a assistência jurídica.
constitui. um capitulo.

Nos têrmós atu::...is. além de injusta,
por se .cometer ao cidadão, no caso o
advogado, um dever c:.Ue é do- Estado
é ainda inóqua, pelo desinterêsse que,
de um modo geral e sem· que nisso vá
qualquer censura à nobre classe a que
também pe1"tenço, revelam os profis~
sior.:..a.is do fôro pelas caUSSs em que
são nomeados assistentes.

Rá ainda uma feição· iníqua no
processo vigente. O vencido na. cau
sa, quando o vencedor obteve (\ bene
ficio· da justiça gratuita, fica com a
obrigação de pagar-lhe o advogado.

Haverá coisa mais absurda? Como
S~ pelo simples fato de perder a ques
tão. tivesse aquêle, menor direito do
que êste.

E o sistema aberra até das norm.as
gerais de direito, onde a hipótese de
condenação em honorários de advoga
do "da parte contrária é prevista como
pena, por infração contratual ou prá
tica de ·ato i1fcito.

'.... A assistência judiciária, como foT'-
.!T"..a de assistência social, é, também

dever do Estado, que não deve. nem
pode, cometê-lo a quem quer que seja.
Prestá-Ia-á, certamente, o advogado,
por ato espontâneo, quando lhe aprou
ver. como decorrência da compreen
são que tenha da sua· missão social.
Tal.··como o médico humanitário, que
dá consulta. gratuita, sem· que. nem
por isso, fique o Estado desobrigado
de prover os meios de assistência sa
nitária, para socorro do povo~

O direüo eo pobre, quando violado.
também deve ser socorrido pelo Es
tado. que. para êsse fim. lhe deve dar
e pagar o advogado. :El' o que Se pre
tende estabelecer, por meio da seguin
te redação ao artigo 159 § 40 :

Aos necessitados dar-se--ã assis
tência judiciária, a expensas do
Estado, na forma que a lei esta
belecer.

São essas as emendas com que de
sejamos colaborar na grande obra
8.feta a esta . Assembléia. qual a de
restaurar no Brasil o· império da or
dem jurimca e constitucional. Para
elas pedimos a preciosa atenção dos
ilustres mebros da Comissão Consti
tucioI"...al e dos demais senhores Re
presenta!1tes. (Muito bem; muito
cem. Palmas. O orador é cum.pri
mentado) .

O SR. :MíLTON PRATES - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela
ordem.
~ SR. PRESIDENTE - Tem a pa

la-vra o nobre Representante.
O SR. MíLTON PRATES (Pela or

dem) _0 senhor Presidente, desejo
apresentar ao projeto constitucional a
seguinte emenda:

"Ao a.rt. 64:
Suprima-se o seU parágrafo

único" .
Passarei a justificá-la:
"Podem ser fàcilmente enumerados

quatro métodos, pelo menos, de pre
paração de proposta orçamentária que
deve ser remetida anualmente ao
Congresso pelo Presidente. da Rep.ú-
blica.' .

N,um creles, o mais tosco e primiti
vo, as propostas são eucaminhad.a.s
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diretamente ao Presidente pe~~ div:er
sr.s ministérios. Nos outros tres, eXlste
entre a. Presidênc.la e os ML"listérios
um órgão intermediário.. que estuda e
coordena as propostas parceladas. Na
prática com~ a. vá~i0S 'p~i.ses, êsse
órO'ão tem Sldo o Minlsteno da Fa
ze~da. Contra, essa prática se tem le
vantado UltiInamente vozes a utotiza-
das. ,.

Os Estados Unidos chegaram mes
mo a criar uma repartição especial
para o estudo ~profundado d~.ver
bas orçamentánas e da sua eflClente
aplicação, s~bo:tdinando-3; ~re~am~m
te ao Presia.ente da Republica '. . .

O Sr. Aliomar Baleeiro - A lnstl
tUição a·mericana a que V. Ex. a Se
-refere a lei de contabilidade e orça
ment~/de 1921 - criava, êsse órgão,
subordina.do diretaIr.ente ao secretá
rio do Tesouro~ qUe corres!)onde' ao
nosso Ministro da Fazenda. Só em
1939 é que êsse órgão ficou ali dire
tamente subol"dinao ao Presidente da
República. Mas isso só ocorre nos Es
tados Unido,s e em parte alguma do
mundo.

O sa. MíLTON PRATES - Per
f.eitamente. O aparte de V. Ex.a con
firma :meu ponto de vista, pOrque JUS
t.a.mente não quero que se atenha um
assunto dês~es à Constituição, como
cousa definitiva, ~. sim, como assunto
que possa ser modificado, em lei or
dlnária, cOnforme a lição da e:xpe
riên.cia.

O Sr. Aliomar Baleeiro·- se Vossa
Ex. a deseja apenas um órgão técnico
par-a. preparação do o:rçamento,. devo
dizer que o projeto não o proibe

A

de
modo algum.. A);)enas vincUlará e~e
órgão à responsabilidade ·direta do ~
r..ist!'o da. Fazenda, pelo mesmo pnn
cipio de qu~ êle é o~ responsmr.el_ pela
al"re-cadaçâo e por toda a adnllmstra
cã,o fjnaJ,lcéra. Permita-me ainda uma
~egunda pon,deração: a 0onstit~ção de
37 no artigo- 67, criou êsse órgao, que
foi o DASP. E V. Ex.& sabe que nos
oito anos de funcionamento do Estado
Novo o DASP nunca conseguiu orga
nizar a DiVisão do Orçamento. O or
çamento foi. sempre e sempre, no.
período da ditadura, elabOrado sob a
Vigilância do Ministro da Fazenda, na
C. O.. da qual fazia parte o Pres~
dente 'do DASP ,no caso o. Sr. LUlZ
Simóe;s Lopes.

O SR. l\11LTON PRATES - Muito
bem. A mim não importa .seja êste
ou aquêle órgão incumbido da ,elabo
ração orçalllentária: desejo apenas se

r.dote o melhor sistezna, segundo o re.
sultado ex.perimental.

Continuo a ler a justificação de mi...
nha emenda:

"Dizem os estUdiosos da orga.m..
za.ção americana que êsse proces
s6 tem produzidó lá ótimOs resul..
tados". .

O Sr. Aliomar Baleeiro - Sem ãú
vida.

O SR. MíLTON PRA'IES (Lendo)
- Por fim, há alguns que pugnam.
~la entrega da elaboração orçamen
tl~.J'ja a um departamento gezoal àe
a,dmi'nistracão, também colocado di
retamente sob a Presidência da Repú
blica, e que tenha outra.s funções re
lativas a pessoal, material, etc.

Seria muito discutível diZer que a
experiência já se inclinou definitiva
mente por qualquer dêstes trêsmê
tc~dos . A::ssnYI, pois, Dão imobilizemos
com um dispositivo constitucional rí
gido o progresso administrativo cio
pa~. .

Tenho dito. (Muito bem; mULto
bem. Palmas. O ora.dor é cum:Prime~
tado) .

O SR. ALIOMAlt B ...AJJEEIRO
Sr. Presidente, peço a palaVl'a, pela
ordem. _-

O SR. PRESIDEWTE ~"'!.rern a pa
lavr-a o nobre Representante.
" O SR. P..LIOMAl;t BALEE..~Q. ("')
_. (Pela ordem) ---- Sr. PresideI}-te, o
assunto exposto neste memento a As
sembléia pelo nobre Deputado que
a~aba de deixar o microfone merece
re-almente reflexão da Casa. ~!as
creio qu~ a solução alvitrada por Sua
Ex. a. não é a mais exata. ._

Quer S. Ex. a a criação de um orgao
imediato na :própria letra da Consti-
tuição... _ _

O Sr. Mílton Pra.tes - Perdao ! Nao
é isso o que quero.
, O SR. ALIOMAR BALEEIRO
.. , encarregado do preparo .do or~a

menta, sob as vistas do PreSIdente da
República.

Ninguém contesta que, em face do.
grande desenvclvimento dos orçame~

t0i5 modernos, êles devem ser c01?e~l

ã.0s e um órgão especialiZado, orgao
C:Ue dsiuonha de contabilidade per
~.a·nentê. de estatísticas, que_faça a
a.nâlise contínua da elaboraçao e da.
adn1:inistraçáo financei!'3.; para. que
possa forne~er ao Executivo todos os
meios de conhecimento da a.."7ecada-

(*) - Não foi revisto pelo orador.



~ão e todos os elementos n-ecessátios a
êsse trabalho.

Mas pO-"'que tirar êsse órgão da res
ponsabilidade do :r-.1inistro da Fazelh
-dR e entregé.-lo diretamente ao Pre
sidente da República, como, _creio, é .
-o pensamento do nobre Deputado se
I;hor Mílton Prates?

O Sr. Mílton Prates - Queira des
-culpsr, mas não é êsse meu pensa
mento.. Desejo apenas que a Consti
tuição~não adote um slstema defini
tivo sôbre {) assunto. Quero que
êste seja tratado depois da experiên..
cia. Apenas isso. ..::':.

. . _. '""'"
O. SR. ALIOMAR BAT,EEIRO

.A expli<:ação que acaba cre dar o pre
sado colega deixa.. entrever que Sua
~x.a quer entregar a solução da ma.
'têria à lei ordinãria.

O Sr. Mílton Píates - A lei ordi
'nãrla, exatamente.

sim, uma Comissão, presidida. J)elo
Senhor SimÓD...s Lopes, Presid~te do
DAS?, trabalhando, porém, sob as
'\-istas vigilantes do Sr. So~ Costa.

.Não creio qUe fôsse apenas o pres
tígio pessoal dêste -ilustre Deputado
ou cl..""Cunstâncias outras,' de ordem
politica, que impusessem ao ditador
suportar a desobediência flagrante '3.0
texto do art. 67 da Constituição de·
1937. Creio, sim, que a impossibilida
de manliesta de fazer funcionar êsse
Departamento, na· parte relativa à
.elaboração orçamentária, completa
mente fora da vigilância do Ministro
da Fazenda. assim inspirou .a a.titude
prática do Govêrno durante o Estado
Novo.
Invoca~e, aqui, a prática noite

americana, desde a, Lei de Contabi
lidade e Orçamento do ano de 1921.
Mas, como já ponderei, lá, êsse órgão
foi c..."'i:ado e mantinha-se sob a vigi-

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - l&n.cia do Ministro da Fazenda, DO
.Aí, nenhuma objeção alevantar. Evi- caso o Secretário de Estado áo Tesou
dentem-ente - como dizia de comêço ro, e assim funcionou até 1939. SÔ
.- nada impede. pelo contrário tudo mente nesse ano é que o Bureau do
a~onselha, que o Ministério da Fa- Orçamento, nome daquela repartição
zenda tenha nos seus quadrOs uma nos Estados U:Didos~ passou a ter Ii-
-repartição especializada pan. isso. gação direta com a Presidência. da

Bato-me, sim, contra a ;reprOdução República._
do que esctava no art. 67 da Consti- P utr' d S Pres·de tetuiçã6 de.. 1937. Lá se dizia que, su- or o O...l.a o, r. 1 n , se
ôordinado diretamente ao Presidente há uma tendência, nesta Casa, para

.. contempoJ;izar com o parlamentaris-
da Republica, funcionaria um Depar- mo; se 5. sedução do nobre Deputado
tamento encarregado de promover a Sr. Raul Pila tem feito, dia. a dia,
-organiZação e· seleção do funcionalis- maiores ade.ptos aqui; se S. Ex.S., em
mo público, bem., como o preparo da bom. não conseguinljo adesão. ~lo
-proposta orçamentária.

Como vê V. Ex.a. retirava-se do Mi- menos obteve apoio ãe grande parte
.. .d b ou maioria da Assembléia para uma

'nisterio da Fazen a, da responsa i- fórmula qUe não impeça o desenvol-
1idade do respectivo Ministro.' que é '\wento de práticas semelhantes às
ú do orçamento. o preparo da pro-
posta orçam.entária. Apresentava-se-' do :parlamentarismo, pelas quais os

v ~ ~~ , Ministros fiquem responsáveis perante
r.:.os, enGaO,. esvc quadro: O Ministro . o Congresso; se assim. é, como toma.-
da Fazenda era o responsável pela ar- remos efetiva essa responsabilidade
'recadação da receita e pela. d~S1Jesa,
de. modo' genérico, naturalmente a la- Quanto ao orçamento, reponsabilidade
tere da. responsabilidade de cada Mí- precípua em tcdo pais democrático, se
nistério; mas êsse Ministro náo pode- r.enhum 'Ministro é responsável pelo

. ta· . orçamento e se o entregamos a um
·na preparar a propos orçamentária. órgão técniCo que. no caso, U_a~rá

A meu ver, isto era um contra-sen-
:~O, e, como tal, brigava de tal manei- até a dispor de poder politico?
Ta com a .prática que, na. realidade, \Seria, paÍS. profundamente demo-

. como há pouco ponderava em aparte crático· se tivéssemos um. Ministro di
ào nobre deputado, nunca se conse- l'etamente responsável pelo orçamento
.·6Ulu·realizal', em oito anos de govêr- e o pudéssemos cha.m:ar à. Assembléia
-no arbitrário que tivemos. . tôda vez que isSo fôse necessário.

Naquele período. formado o DASP, Adema.is, assim se vem· fazendo no
·!uncionaxa.m. tôdas as suas divisões -. Brasil há mais de cem anos~ Não há
de Seleção, de PadIo~çáo do Ma- razões profundas pelas qua1s ~e deva
~rial, de Aperfeiçoamentos, etc. -' afastar o Mi.Iústro da Fazenda. da. SUt3.
D'1as nunca. se constituiu a. chamsda. responsabilidade na elaboração do DT
Divisão d~ Orçamento.' Funcionava. çs.mento. Em qualquer caro, se a. m-
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tenção do nobre Deputado, como Sua
E.."C.a já disse, é cometer o assunto à
lei ordinária, nada há no projeto, re~

pito. que o impeça.
A redação, como está, assegura não

..só a colaboração dos técnicos mas.
também, o que interessa ao bom fun
cionamento da democracia. um melO
de tornar alguém, ou seja o Ministro
responsáyel pela execução orçamentá
ria. (Muito bem; muito bem).

O S-~. ,DOLOR '"DE ANDRADE 
SI . Presidente, peço a palavra pela
ordem. .

o SR. PRESIDENTE - Tem a
'palavra o nobre Representante..

O SR. DOLOR DE- ANDRADE (*)
- (Pela ordem) - Sr. Presidente, diz
~ § 16 do art. 164 do projeto em fre
bate:

..A imigração ,poderá ser limi
tada ou proíbids em razão da pro
cedência. A entrada de imigran
tes estará condicionada à sua ca
pacidade .física. e civil, assim como
.à garantia. da sua assimilação.
Incumbe à União, por intermédio
de especial órgão administrativo
-coordenar os serviços. referentes
à seleção, entrada, distribuição,
colocação. e assimilação de: imi
grantes, uns 'Com os outros, e be·m
assim os serviços de colonização
e imjgração interna com os de na
t~""alização de .est-'t"&ngeiros".

Sr. Presidente, <:Iipresentarei den
tro de b~eves dias emenda. a êste dis
positivo. No momento, quero referir
me a uma nota que li num dos jor-
nais .qu.e circ~lam nesta Capital. Nela
se contém informação alviçareira para
nós que estamos n€cessitando indis
cutivelmente: de braços que nos ve
nham auxiliar nos trabalhos da lavou
l"'a e da indústria.

A noticia alude ã atuação do Mi
nistre João Alberto, que procura, fora
do País, elementos capazes de coope
rar para a grandeza do Brasil.

[Peço llcença :para ler o tópico em
aprêço, que saiu no O Globo, vesper
tino independente. que tanto se vem
batendo pelas causas· da democracia.
Isto prev~ no..."So espirito contra"
-quaisquer . elementos que nos pro
~1ll"0I!l, .não pam pugnar peJa nossa
grandeza, mas para agir pela forma
descrita na nota inserta no jornal
mencionado: .

(.) - Não foi revisto pelo orador.

os IMIGRAN'l'ES FOGEM À LAVO'UR.&.
"As "resoluções, "portarias" e

"circulares" de tôda espécie cons
tituem. um dos mais IJ€rniciosos
,remanescentes da anarquia admi
nistrativa implantada no Brasil
pela ditadura estadonovista. Um
tombamento e um estudo imedia
to de tudo isso deviam ser deter
minados pelo próprio Presidente

. Eurico Dutra, a .fim de que se
procedesse a um expurgo geral em
beneficio, muitas vezes, dos mais
importantes interêsses nacionais.

Em 1941, por exem.plo, o Con
selho de Imigração por uma das
tais "resoluções". exatamente a
de n.o 62, estabeleceu que os imi
grantes-agricultores poderiam dei
xar de segUir para os campos,
isentando-se da obrigação 'previs
ta na Lei n:O 3.010 - ou seja,

. permanência de quatro anos na
lavoura, sob ·pena de expulsão 
e isso' apenas mediante o paga
mento de uma taxa inferior a du-
zentos cruzeiros. .

Naquele ano e durante os que
se lhe seguir-am, em plena guerra.
e-sem navegação, -não havia cor
rente imigratória e o assunto não
despertou maio:" at~nção. Agora,
porém, a situaço é bem divers3., já.
começando a elevar-se, de mês
para mês, o número daqueles que
.pretende'm viver em nosso País
estimulados por n~vas facilidades,
inclus~e o "Visto" grátis. ~es
imigrantes, no entanto, - o que'
torna o fato grave e suspeito 
já chegam aqui suficientemente
industriados e mal desembarcam
vão logo requerendo autorização
para mudar de profissão, tudo de
acôrdo com a' tal resolução 62, que .
revogou, arbitràriamente o artigo
160 da citada Lei n.O 3.010. se
a. despesa é apenas da, baratíssima
taxa estipulada, s6 os beneficiá
rios é que o poderão dizer, poren
quanto. . .

O inadiável. no momento. e aJ?-
tes que o mal cresça, é deternu
nar o Govêrno o cancelamento da
:absurda faculdade concedida a
tais "agricultores" privilegiados,
cuj~ permanência. Il3S capitais e
ciodades do Pais só servirá para
piorar as condições de vida do
nosso povo, aumentando a.s fi.13.s.
para tudo e agra.va.ndo ainda mais
o problema da falta. ãe habitação.
Uma. vez que êles- vêm com de.!
tino aos campos, para. a lavour.aé
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'que devem ser encaminhados, sem
:perda de tempo, uma vez que o
desenvolvimento da produção é o
de que mais necessita o Brasil".

Sr. Presidente. em face desta lei
tura, verifica-se, indiscutivelmente, a
n.ecessidade imediata de uma provi~
C!.êncía _por parte do Govêmo da Repú
blica, no sentido de qUe aqueles, que
procuram nosso país com o fim prin
ctpal de nOgauxiliar no trato da terra·
possam .aqui ~rmanecer, porqu~ se
rão colaboradores de nossa grandeza
material, tirando-nos, ao mesmo tem
pc. da situação aflitiVa em que nos
encontramos.

.O Sr. Caires de Brito - Tenho im-,
pressão de que V. Ex~ a. está louvando
a atitude do Sr. João Alberto quan
-do providencia a vinda. ao Brasil dos
s:c.ldados polone~s' que lutaram SGb o
cvmando do General Anderscns;

O SR. DOLOR DE ANDRADE -.
Absolutamente. A noticia que li nada
dizia a êsse respeito, mas, sim que
estava recrutando imigrantes para a
lavoura.'

O Sr. Caires de Brito - Jornais no
ticiaram que ha.via entendimentos
y:ara a vinda de um exército de po-,
lones-es, que· se encontra no norte da
Itália, sem pátria. no momento, e que
s:: recusou, depois da gu~a, a voltar

.IJara a Polônia. De acôrdo com cer
tas reportagens feitas pelo vespertino
Diretrizes, êsse exército procura esta
belecer um quisto fascista:"'

O SR. DOLOR DE. ANDRADE 
Contra isSo pode V. Ex.& contar com
a minha adesão.

O Si. Caires de Brj.to - :esses po
lonêses fascistas aguardam, apenas, o
momento de, poder voltar à carga.
Devemos estar prevenidos cont!'a tais
eleme:ntos , para que se não repita o
que sucedeu antes e durante a guerra
com os quistos' alemãe-s. Devemos nos
bater co~tnl a vinda do exército do
Galo And&rsons que. sendo - fascista,
lutou ao lado dos e.~ércitoS inglêses
e, depois, terminada a guerra, xe:
~usou-se a regressar à Polõ~a.

O SR. DOLOR DE AlIDRADE 
Devo fazer sentir ao nobre Deputado
que meu objetivo, ne.ste in~nte é
p~d~r a atenção ,do Govêrno para o
tOPICO do vespertino O Globo, que
focalizou muito bem a matéria em de-,
bate. Não tenho. senão o pensamen
to voltado para o Brasil. que precisa'
de quem trabalhe e do auxilio de to
dos que queiram vir contribuir para

Eeu progresso.' Estarei pronto, toc.a
via, a erguer minha voz contra qual
Quer imigração que possa criar quis
tos em nosso país, maximé com ten
dências nazistas. Sste é o meu pro
pésito; creio que a Assembléia estã
unânime, em não permitir que dentro
do Brasil se formem quistos de 'qual
q~r natureza.

Era o que tinha a diZ.er.. Ul-ruita
bem; muito bem. Pa.lmas). '

O SR. CAMPOS VERGAL', - S&
nhor Presidente, peço a palavra. pela
ol"àem.

O SR. PRESIDEN'TIE - Tem a pa
lavra o nobre Representante .

O SR. CAMPOS VERGAL (*) (Pela
ordem) - Si". Praiidente. ,envio à
V. Ex. o. um requel"imento ~ubscrito

por mais de vinte Senhores Repre
.sentantes.

Aprov.eito o ensêjo para encami
mar às honradas e dignas. mãos de
V. Ex.a. a mensagem ào Presidente
c;os Bancários, Sr. Antônio Luciano
Bacelar Couto, em nome do. Sindica
te. . A mensagem estã d·estinada dí
re-tamente a V. Ex.a .

Convém notar, Sr. Presidente, que
ê...c;ses órgãos de classe 'estão lutando
nqrma]mente, dentro dos seus quadros
legais, a fim de promoverem seu' bem
estar, desejosos de cumprir as finali
dades e de concorrerem também para.
o bem estar da coletividade. Esta
casa de representantes do povo pre
cisa, evidentemente, fazer eco às
i1éias, às reivi.ndicações dessa oP€'rosa
classe, a fim de que o POitO continue
a ter.-nos seus representantes, pes
soas que bem compreendam o momen
to assás importante e interessantís
sL"no para os destinos da no.ssa pãtria.

Caminhamos aee!eradamente para
uma democracia completa e i:r..tegral~

da qual não haverá para a nossa ter
ra nem comoções 'Violentas, nem revo
luções, nem transições. '3.bslll'das. e,
sim, uma nova vida, uma nova era-em
q,ue todos· Os brasileiros sintam ale
gria, vivam num ambiente d~ ordem,
de progresso e de abundância afasta
GOS completamente os esnetrosda de
sordem e da fome. (Muito 'bem. Pal-
m.as) . . .

O oí(mor .envia à~Mesa a se
guinte mensagem:

Senhor Pr-esidente - O abaixo-a....<:;si
nado, em nome da diretoria do Sindi-

(.) - Não foi reVisto pelo orador..
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cato dcs Empr'égados em Estab.eleci
mentos Barlêários. legal e democràti
camente eleita e em exeréicio há cêr
ca de um ano, vem perante V. Ex.a
cclência protestar contra o ato ar
bitrário e anti-fiemocrático do Senhor
~.[inistro do Trabalho, Indústria e' Co
mércio intervindo no Sindicato de
classe, sob alegações falsas e (~un
dadas, em flagrante desrespei0 à li
berdade sindical, fator indispensável a
uma verda;deira democracia. '

. ,
.0 fato ocorrido com o Sindicato

dos Bancários do Rio de Janeiro já'
é <ia conhecimento de Vossa ExCelên
cia. e dos ilustres Parlamentares, aos
quais já tivemos oportunidade de es
clarecer -em seus deta1hes, tendo
constitUí<io assunto de amplos deba
tes nesse Parlamento e farto noticiá
rio de tôda a nossa imprensa.

Assim. sendo, e de $.côrdo com os en
tRndimentos verbais mantidos com
Vossa Excelência, apelamC5 para os
Senhores Constituintes, legítimos re
presentantes do Povo, no sentido de
que seja designada uma comissão de
Parlamentares para, tomando conhe
cimento do ocorrido no Sindicato dos
ba.ncários, interfira junto ao Govêrno
para que cesse a intervenção no órgão
de classe, voltando às mãos dos re-,
pre.5eritantes legal e democràticamen
te eleitos; que contam com o apoio
unânime dos bancários desta Ca'Pita:l
e de todo o país.

Confiante .de que Vossa Excelência
l€verá ao conhecimento dos Senhores
Constituintes a pretensão dOIS bancá

.rios. su'lJscI"evo-me respeitosamente.
Rio de Janeir:o, ll.,.de junho de 1946.

_-' Antônio Luciano Bacelar Couto,
Rresidente. '

O orador em:ia, ainda, à Mesa
o seguinte:

REQUERl1\IENTO N.o 223, DE 1946 '

Solicita ano1r'...aecáo de uma,,·Co
missão de Parlamentares para tra
tar da atual situação de interven
çáo no Sindicato dos Bancários.

Consi<i-erando:
Que o' país se encontra em 1l1eI13.

normalidade;
Que Os órgãos que representam sin

dicalmente os trabalhos precisam de
ser livres, a fim de que possam estu
dar Os problemas dos seus associa.dos
e encaminhar ao Govêrno. as suas le
gítimas reivináicaçõ9S.

Que o Sindicato dos :S~"1cários 50
freú sem mu~:'l<> justjiicado, uma m-

tervenção do Ministério do Trabalho'
-Que outros órgãos de classe, .subme~

tidos a intervenção do :Ministério do
Trabalho. sem. fundamento legal, já se \
encontram livres dessa. medida, como
é o caso do Sindicato dOs Estivadores
de- Santos;

Requer·emas a V. Ex.o. seja nomeada
uma Comissão de Parlamentares, a
fim de que, tomando con~ecimer..to do
oc~rrido no Sindicato dos Bs.ncárío.s,
interfira junto ao Govêrno, no senti
do de fazer cessar a intervenção no
órgão de classe, voltando às mãos dos
representantes legal e democrática
mente eleitos, que contam com o
apoio unânime dos banCários desta
Capital e de todo o País. .

Sala das Sessões. 12 de junho' de
1946. - Campos Vergal. - Café Fi
lho. - Teõàulo Albuquerque. - A.l
ves Linhares. - Munhoz da, Rocha.'
- Jurandir Pires. - CarZos Mari
glielZa. - Jorge Amado. - Mauricio
Grabois. -' João Amazonas. - José
Cris"lJim. - Alcides Sa,1Jenca. - Al
cédõ Coutinho. - Batistá Neto. -
Claudino Silva. - Caires de· Brito.
-' José Leomíl. -~Gílberto Freyre.

- A imprimir.
O SR. ALIOMAR BALEEIRO 

Sr. Presidente. peço -a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O .SR. ALIOl\l.IAR BALEEIRO (>fi)
lPela ordem) - Senhor Presidente,
tenho o objetivo de lIassar às mãos de
V. Ex.a alguns mapas estatf.sticos com
o fim de demonstrar à Assembléia as
conseqüências práticas da discrimina
t:.ão de receitas adotadas pelo projeto.
Nesses ma:pas o.s Senhores Represen
tantes encontrarão as repercussões
qu·e vão sofrer oS Estados e Municípios
ta União em função de cifras e tam.
bêm das porcentagens.

Encont:!'aro,· igualm~nte, as receitas
cie todo~ os Estados do Brasil e· à&
totalidade àOS Municípios, em relação
á.OS anos de 1943 e 1944. São seis oU
oito -mapas, Senhor Presidente, que
peço a V. Ex.3. sejam mandados pu-

.bUcal" no Diário da Assembléia para
esclaTecimentos dos Srs. Represen
tantes quando houverem de discuti!"
a parte concen:;ente à disc~minação
c.e receita. (Muzto bem; muxto bem).

O orador envia â Mesa quadros
sóbre a discriminação, de rendas,

•
(*) Não foi revisto pelo orador.
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O~ quais eer40 publica40s pOSte...
riormenfe...

São .enviados à Mesa as seguin
tes emendas oferecidas ao pf~e
to da Constituição:

N.o· 326

TíTULO I

DA FEDERAÇÃO ~ DA REP'ÓBLICA

.Art. 1. A Nação Brasileira. cons
titui•. por federação perpétua. e m
WSS01Ú;rel.. a. repú'blica. dos ES!tMloo
Unidos do BrasU~

~ 1.0 Integram. a. federação:
1. A União.
:a:. Os EstadoOS.
:m. O Distrito Federal.
]V. Os Territórios.
§ 2.° O Distrito Federal é a. capital

da república".
Transfira-se o art. 2.0, para o inf

elo da seção II, Dos poderes, no.
capitulo l. Das amôuições e pode

,resJ do Titulo TI, Da, União.

Justificação
A redação sugerida está mads con

forlne à'ementa. do Titulo e a &iJ:;
\erllatiZação posterior do texto e su
prime p:s.la.vras excusadas como 41$8-, ,
tad,oo", quese.. acham. repetidas no
projeto, tra.nsp1a.nrtand:o o art. 2.°
pa:r~ o seu devid{) lugou.

saJa. das sessões. 11 de junho de
1946. - Bias Fortes.

N.O 327

Ao art. 1.°:
SUbstitua-se por êste:
Art. 1.° A I"iaçáo Brasileira, cons..

tituída pela. União perpétua e indis.....
solúwl dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Territórios, forma UDJ.S.
RepÚ'blioa federativa e representa
tiva~-

'S1.lPrima-se o § 1.0 e o art. 2.°:

Justijicc.ção

A reda.ção agora proposta. parece
que sintetiza. de melhormanei.r.a. a
tn3Itéri:a. consubsta.nciada nas artigos
1.0, §§ 1.° e 2.°.

Está dita a mesma coisa aue t;6
COOltém nos d:1spositivOB emendados.
em têrmOl5 que acredita.mos seja:n
ma.ie conc1loa e cl&roe.

, N.O 327-A

Ao art.·. 6.°:
Onde está.. escrito "na. fUIU;ão" ~

substttua-se por "n~ fWlÇóes".
Justificação

Em regra. se diz alguém exerce as
4'fun~" de deputadc·, ou de juiz.
ou de . qualquer outIit- natureza.
Plura.liza-se comumente o' têrmo .

~ N.Q 327-B

Ao a.rt. 10_°:,
Substitua.-se a. paJ:a;vra "oontT.a.i

rão" por "prestarã.o".

Justificação-"Prestar_ compromisso'" dir-se-ã.,
com justa razão. que é uma forma.
de dizer mais concorde com a sim
plicidade e clareza da nossa - lingua.

N. 0·327-0

Ao art. 18:
Suprima-se a letra d de> número TI.

Justificação

Não atinamos com a inconveniên
cia d~ um. <l.e)}utado ,\}\1 senador a.dv'V
gar contra, ou a favor, de qualquer
ipessoa juridica de- direito público.

Rui Ba:rbosa. o grande mestre de
direito constitucional, fo;' advogado
do AmàzoD.as. do Rio Grande do Nor
te. di.) .Espírito Santo e de outros Es
tados amparando os interêsses de
uma 'unidade da Federação contra os
àoe outra, e nunca se revelou que daí
decorresse qualquer inconveniência
para as instituições.

Se um. Estado é acionado. por que
não perriútiI que ampare tL sua causa.
contra. outro. ou contra a' União um
dos seus representantes no Con
gress<> ?

N.o 327-D

Ao art. 67.m, § 1.0. última parte.
Redija-se assim~
"O serviço público fede!?l, .estadua.l

. e municipal computar-:se-u.o mtegra.l-
mente". .

Justificação
A lei não destingue ó serv~ço pú

blico.. para efeito das gartLntias: q.ue
lhe sã.o asseguI"adas; porque distin
guir dos se-rviçOg prestados à União
e ao Estad:>•.os que se presta!Il ao Mu
nicípio ?'

O Município é pessoa de direito
público, como a União e o Estado.
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que absolutamente não devem subes
timar ao colaboração prestada à cau
sa pública por seus servidores.

Já é teínpo de acabarmos com as
reiterados preterições que sofrem os
Municípios, que, embora classificados
como a ....miniatura da pátria, uma
imagem reduzida dela", viveram até
sgora espoliados dos mais comesinhos
direitos. .

N.e 327-E

Ao art. ~1:

Substitua-se par êste:
Art. 71. Não pode ser nomeado

juiz, para a primci:ra i.n.stâ.:Ilcia, quem
tiver mais de quarenta e cinco .anos,
e, para 00 'r.r1bunais do pa.fs quem
tiver mais de 60 anos, ressalvado o
principio contido. no art. 75.

Justificação

Admite-se que o juiz ch,e~ue à
suprema investidura de sua carreira
com a idad.e de sessenta anos, ou
mais, mas não se concebe que inicie
a mesma qu-a:ndo já' esteja sexage-
nário. ' -

A -prevalecer o principio esposado
pelo projeto, quem entrasse n-a ma
gistratura com 60 anos, aos seteri.·ta
e dois estaria aposentado pela com
pulsória, contando apenas doze anos
de se....-viço, quando os que tiverem
ingressado na mocidade, na mesma.
carrelrs., s6 conseguirão aquela me
did-a, após trinta. anos de serviço,
a não ser qué caiam em in:vali
dez.

Não se justifica., de modo algum,
o ingresso na. magistratura de pes
soa. com idade já. tão elevada. &en-do
de notar' que as Oonstituiçôe5 e
Leis juddciárias dos Estados em re-.
gm s. condicionavam à idade de 45
anos.

8a.la das Sese-óes, 11 d~ junh~ de
1946. - Alencar Araripe.

N.o 328

Ao artigo 2.°:
Substitua.-se a redação pela se-

guinte: .
"Os Estados Unidos do Brasil man

têm, como forma. de govêmo, a. repú
blica. d€mocrátic:s. representativa.
Todo o poder emana do povo e em seu
nome é exercido".

Justijfcação

Quando o conceito de democracia
se impõe 'no mundo depois .. da maiS
cruenta. guerra de todos os tempos
não podemos compreender a razãó
proque o projeto constitucional prefe
!'lu, ao fixar os rumos de nossa orga
nização política, apenas estabelecer a.
condição de - "República" para Os Es
tados Unidos do Brasil.

"Repúbliea" é apenas um conceito
negativo eqüivalente a "não monal"
quia~' (Kelsen. -"Teoria geral do Es
tado"), e dentro de sua conceituação·
cabe até a aristocracia, com suas sub
formas (timo-eracia, plutocracia. etc.)

Como repúblicas têm sido denomina
ds.s as mais variadas formas de go
vêrno:

".As a.n instance of the way in
witch the term. "republic" was
used or abused in the past, it
may mencioned. that Poland once
before was called a republic be
Cd;US~ the king was elected by the
nobl~s. :rn the. 18 th. Century it
was .Got uncommon to designate .
the German Empire boy the apel..
lation of the "republic of prin
ces" The large commerci.al cities
of Italy, Genova and Venice were
c.a.llel :republics because they were
governed by an aristocracy of
noble families, who appointed. one .
oi their number to be supreme
chief of the state, as the "doge".

Da Enciclopédia Americana, v. 23.
Como união de repúbliC9.S se apre

senta a U. R. S. S. no artigo 1.0 de
sua consttiuição; como república se
apresentava o m Reich sob o regime
nazista; _·republicano é· o gcvêrno de
:FTanco, na Espanha, contra o qual se
lGvantam os democratas de todo o
mundo.

Repúblicas existem sob várias for
mas: "Pero jamãs han exi8tido dos
republicas de constitución enteramen
te identica". (Dicionário enciclopédi
cc. hispano-americano, v. XVIII).

República era a forma. ideal de gO
vêmo estabelecida por Platão, na qual
& autoridade devia andar associada à.
cultura e ao mais amplo conhecimen
to, e em que o filósofo devia ser o
homem de Estado. E república era
também, a forma fixada por Aleixo
de Tocqueville, que ao mesmo tempo
que pregava a -participação de todos
os individuos na gestão dos negócios
do Estado, temia a tirania e os ex
cessos da. maio~. ("Democracy in
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N.O 330

N.O 329

Justificação

sala das Sessões, 11 de junho de
1946. - Bias Fortes.

Figura esta disposição no artigo
4.°: "Art.. 4.0 ~ Compete privativa
mente à União legislar sôbre: XVTII.Fonn.a e apl"esentaçãodos simbolos
nacionais". E' pois, redundante o 
"Art. 189. A bandeira, o hino, o sêlo.
e as armas nacionais serão usados
em todo o território do país nos têr
mos que a lei determinar". -Suprim9.-.
~ o art. 189.

Sala das Sessões, 11 de junho de
1946. - Bias Fortes.

. No artigo 3.°, o n.o m - "Resol
~r definitivamente sôbre os linJites
dos Estados,. do Distrito Federal e dos
Territórios e sôbre os do território
nacional com outras naçóes" - deve
rá ser reduzido - a "ResO'lver defi
nitivamente sôbre os limites do ter
ritório naciemal com outras nações".
A primeira parte dêsse número' de
v-erã figurar como número autôn-omo
do a.rtigo 5.°.

S. S., em 11 de junho de 1946.
Segadas Viana. - Leopoldo Neves.
Gurgel dó Amaral, - Berto Condé.
- Baeta Neves. - Pedroso Júnior.
- Artur Fischer. - Melo Braga.
Guarací Silveira..

sentativa, em que todos' os cidadãos
participem de 'uma parc-ela do p'oder
público e' na qual possam, livr~mente,

escolher seus manãatários e governan
tes. E isso deverá fic~.r claro no texto
da Constituição.

Amenca". 1885, tra. de Reeve, sego
Gettell). -

Inútil seria .ma.ior, exemplificação'
da variabilidade do conceito de "repú
blica". . . .

Mais precisas eram as Constituições
d~ ·1891 e de 1934 que taxativamente
estabeleciam para a' república o re
gime representativo (art. 1. o de am
b.s.s). Da· mesma maneira o projeto
Dória, também no artigo 1.0, determi
nava que a NSl;ão' Brasileira "man
tem, como forma de estado e de go
vêrno, sob o regime re'Presentativo, a
Fed~ração e a República". E ainda
devemos registrar que no projeto ela
bo::ado pela Comissão Especial do· Ins
tituto da Ordem dos· Advogados se
propunha como artigo 1. o:

"O Brasil, independente e uno,
adota como forma d~ govêmo a
República democrática e repre
sentativa" .

Acentuando essas condições de '~de
mocráticas" e doe "reoresentativa" es
taremos. aliás, seguindo a tradição das
nações americanas em suàs constitui
çóes, entre as quais podemo.s citar:
Equador, de 1907, art. 4.°; Guatema
la, de 1935, art. 3.°; Haití, de 1939,
art. 14; Honduras. de 1936, art. &6;
México, de 1917, art. 40; Nicaragua,
de 1939, ar,t,.. 9.°; Panamá, de 1941, Arte· 1 da -

t 1 ° P .. 19A Q rt 1 o pa flna disposiçao emenda-ar. .; aragual, ae ~. a . .;
Peru, de 1940, art. 1. 0; Salvador, de da está em correlação ao artigo 35,
1939, artigo 1. 0; e Uruguai, de 1934, h.O!. do projeto,· ao passo que a pri
~rt. 72. &1leira parte se correlaciona ao ar-

_Tôdas essas constituições.' q~a~do tigo 115. No primeiro caso, portanto,
nao estabelece!!1 ~ du.as condlC:.oes, '-a.tribuição privativa do Congresso Na
pelo menos nao sllenclam à que se ei.onal·, no segundo, atribuição conrefere à democracia. .

Oportuno é lembrar, também, que os oo1'!"~te daS assembléias legislativas
projetos de constituição da Frànça re- e do Congresso Nacional.
gistravaro: o. dos socialistas no artigo
1.°: "A República francêsa é uma d~

mocracia na qual a soberania pertence
à Nação e só.à, ela"; o do MOvimento
ãe Resistên~ia, na sua apresentação
dizia: "A f:ova constituição deve as
segurar'a 'vitalidade de um regime ni
tidamente republicano e democráti
co"; e o comunista estabelecia: "A
França é uma República social tendo
por base a democracia política e a
democracia econômicau

• E a CODS
ttiuição aprovada estabelecia no' arti
go 40 - "A Fiança é mna 1"epúb1i~
indivisível, democrática e social".

Pouco importa tenha sido ela rejei
tada no "r.efer.endum"', poi." todos os
partidos firmavam a condição de "de
mocr.acia" para. a República Fr:ancêsa.

'-O que o povo brasileiro deseja' é
uma rep~b~ca demC?Crá~cae repre-
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N.o 332

Título n - Capitulo I - Se~o I:
(Da. .tlniiio e-81.iiis atribuições>

., -. • • '- • # .. --' • '.. " ~

N.O ~1

No TituloD, Da União, cnloque-se
a Seçâo n, Dos poderes, como Seção
I, com esta redação:

"Art. 6.° Emanando todo o poder
do povo é exercitlo e:n seu nome.

§ 1.0 O Legislativo, o Executivo e
o .Judiciário, harmônicos e indepen
dentes entre si, -.coordenam o poder
m. república.

§ 2.° O cidadão investido de função
de um pod'er não po.derá exercer a de
outro, salvo perrr...issão constitucionaL

S 3.° E' vedado a cada pooer de
legar ·atribulções" .

Justificação

Iniciando o artigo a disposição do
atual- artigo 2.°, está, evidentemente.
no seu devido lugar.

O § 1.° declara o Legislativo, o Exe~

cutivo e o Judiciário coordenadores do
porter na república - e não apenas
na União - porque, com efeito, essa
é, tamb-ém, a sua cooróenação r..os
Estados, no Distrito Federal, nos
Territórios e até nos Municípios.

A redação é, em geral, mais con
cisa e mais precisa.

Sala das Sessões, 11 de junho de
1946. - Bias Fortes.~

N.O 332

Ao art. 5, inciso VI.

Diga-se:
,lI - Difundir o ensino, adotando,

além de outras aconselháveis, em leis
.orà..iná.tia, as seguintes medidas:

a.) O -e::~sino primá!lO será obriga
tó::.~c c gratuito.

b) seti concedida gratuidade para
curS3..~· o ensino s'e.cundário, comercial
e sUJJcricr a todo indivíduo que. dan~
do u~rovas de capacidade intelectual -e
d!;sêjo de pross-egui-los, não disponha
de meias pecuniários próprios, para

"fezê-!o. .
Justificação.

A difusão de ensino, em todos os
seUs g~:aus é da mais alta importância
social· e econômica. constituindo fun
damental dever do EStado. Nenhuma
sociedade que prewnda desenvolvel'"-se
convenientemente pode deixar aos
azares da fortuna a prepàraçáo inte
lectual de seu povo.

E' mesmo, nos tempos presentes, in..
defensável que o ensino se tome aces
sível.apenas, a·QS indivíduos que dis
ponham de I'€cursos econômicos para
seguí-los, pois nem sempre são êstes
os mais aptas para aproveitá-los de'
fc.rma útil à coletividade.

No instante em que nós encontra..
mos o problema da reforma cultural.

, como já sustentei e se encontra .?u~

blicado no Diário da Assembléia de 24
de maio último, é dos mais urgentes
e só será desenvolvido a contento as
segurando-se- a' todos os capazes a
oportunidade de co~correr pa!"a a sua
~olução. A seleção intelectual pela
fortuna constitue uma das maiores
injustiças sociais e não é de molde ar
oferecer inv.estigadores dedicados aos
problemas do momento.

O" ideal seria que o Estado tomasse
ã, si todo o encargo do -ensino, em
qualquer dos seus graus: mas como .a
isso se podem objetar dificUldades Ãe
ordem econômica, nos limitamos a
propugnar o eficaz auxílio. mediante
s-eleção didática, a todos que, preten
·jen"r:· c~m c próprio esfôrço concor
rer para o desenvolvimento social, en
contrem dificuldades assenres em suas
poss:bilidades pecuniárias. A êstes é
necessário assistir, tão urgentemente
quanto 9.- sociedade moderna se impõe
a respeito da saúde; com a vantagem
que o instruído é, ind.iseutivelmente,
um urodutor de· maior eficiência, 'as-

: sim tornando-se elem-ento de progres
so coletivo.
, No domínio da finalidade d€mocrã.
tica. de" mais relevânéia, tendente a.
prOdigalizar tratamento igualitário a.
todos os índivíduos que ~ompõem a
sociedade, ocupa posição fundamental

. a onortunidade ofe!"€cida a todos de
lea.llzarem as suas mais altas aspira..
ções, o que, sem controvérsia assenta
na 'p~ssibi1idade de progresso intelec~

tual. .
Outros argumentos serão aduzidos

na sustentação oral da emenda, caso
se tome necessário, pois duvidamos
que álguém, dado o espirito de alto
patriotismo revelado pela Assembléia
Con..c::tituinte, possa recusa;r a medida
p:-óposta, no sentido de fazer-se real e
produtiva difusão do ensino. .

.Sali das Ses.sães, 11 de junho de
1946. - Berto Co1Ulé. - Segadas
Viana. - ,Guarací Silveira. Luiz
Lago.
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Acrescente-se ao artigo 5.0 o se
guinte inciso :

"Incrementar o Cooper'!;twismaU

Justificação

O cooperativismo é reconhecida
mente o sistema de organização eco
nômica, que melhor atende o interês
ses dos pequeIios e econômicament~

fracos.
O pequeno produtor e o consumidor

de limitado poder aquisitivo, pela con
jugação de esfôrço, encontram no co
operativismo o seu melhor apoio e
o 2.mparo mais eficiente na r;lefesa
dos seus interêsses comuns.

E' o que se tem evidenciado dos, re
sultados positivos, alcançados na ex
periência do regime cooperativo, nos
países mais adiantados como Ingla
~erra, Dinamarca, Suécia, Alemanha.
Estados Unidos etc.

Na sua trajetória -benfãzeja de um
século de existência, o cooperativis
mo comprovou a excelência do seu
sistema e as virtudes da sua doutrina
no combate pacliico aos abusos e ex
cessos do regime capitalista.

Haurindo a sua fôrça moral na
solidariedade hum.ana, o cooperativis.lo
mo desempenha função harmonizado
ra entre capital e trabalho, e redime
os produtores e consumidores· da su
bordinação às ambições desmedidas do
capitalismo.

Hoje os govêrnos de quase todos (':
países o aplicam e o recomendam.
O . legislador brasileiro desde 1907 
(Decreto n.o 1.637) vem-se preocupan
do com êle, legislando ordinàriamen
te acêrca da sua instituição entre nós
e sua aplicação no nosso meio ambI
ente.

Não escapou mesmo aos nossos par
tidos politicos, que o inscreveram em
seus programas e prometem propug
nar pela sua implantação no Brasil,
demostrando, assim, a sua preferência.
·por êsse regime econômico.

Não menos preponderante é o ca.
ráter democrático dêsse regime. O c0
operativismo é no campo ecODÔmir,O
o que a democracia é no campo poli-'

~ico; - êle é a própria democracia..
econômica pela prevalência do 'homem
sôbre o capital.

Nada mais justo, pois, do que con
signar no próprio texto constitucional
tão magnffico sistema de or~aniza
ção econômica, sem dúvida, o maia
recomendável aos interêsses nacio-
nais. •

O projeto, em seu artigo 5.°, aitri
bui à União, entre outras obrigações:

"desenvolver a colonização; anjma,r
a agricultura, a indústria e o comér
cio; cuidar da saúde pública e da as
sistência social; difundir o en.sine
etc."

Porque não incluir também, como
obrigação da União, a expansão do
cooperativiSmo em' tôdas as suas for-.
mas, se êle vem sendo objeto de a.ten
ção e cuidado especiais de govém08
passados e se o desenvolVimento d<>
sistema cooperativo no' pais é rece-.
nhecido como oportuno e necessário
a.os interêsses nacionais pela gran~e

maioria dos constituintes ?
Incluido expressamente no Códigt;>

fundamental como obrigação da Uniã9
embora não em caráter priva.tivo. o
cooperativismo terá. assegurado a sua
preferência sôbre outros sistemas eco
nômicos, e as leis ordinárias poderão
estruturar e regulamentar como me
lhor convenha, com mais fôrça e in
dependência, as sociedades/ cooperati
vas, já disseminades auspiciosamente
e com magníficos resultados, em mui
tos Estados da Federação.

Pelo exposto, parece-me razoável e
sensata, merecedora do apoio. e apro
vação dos dignos e ilustrados consti
tuintes.

Sala das Sessões, aos 10 de Junho
de 1946. - Arthur Fischer. - Se
gadas Viana. - MeZo Braga. - Luiz
Lago. - Berta Condé. - Vargas Ne
to. - Coelho Rodrigues. - Agosti-.
nhO Monteiro. -' Epilogo ele Cam
pos: - Plinio Lemos. - AZde Sam
paio. - José Augusto. - Baeta Ne- .
ves. - Leopoldó Neves. - GuTgeZ do
Amaral. - Antônio Silva.. - Ben~t;io

FonteneZe. - Nova"is Filho. - Me
deiros Neto. - Osório Tuyuty. - Thq
maz Fontes. - Raul Pizza. - Alvaro
Castelo. - Antenor Bogéà. - Ca.fé
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FilM. - Dioclécio Duarte. - Walfredo
Gurgel.

N.o 333

Ao 8...11;. 6.°:
Substitua-se pelo seguinte:

"São órgãoS da soberania nacional
o Poder Legislativo, o Executivo e o
Judiciá.rio - harmônicos e indepen
cie-ntes entre si.

Justificação

A emenda restabelece o texto lapi
dar da. Constituição de 1891. A União,
de si mesma, já é uma criação políti
ca. da soberanis. nacional. Nesta- é que
reside a fonte .dos. poderas do Estado
e, conseqüentemente, a faculdade de
estabelecer-lhes os órgãos de ação.

S. S., 11 de junho de 1946. - Do
lor de Andrade. - Amando Fontes.
- Aurelano Leite. - Altino Arantes.
- Hermes Lima. -. Toledo Pisa.

N.o 334:

Ao art. 6.°, § 2.°. Suprima-se.

Justificação

A separação dos poderes é ~
criação artificial do legislador, uma es
quematização, que, sem dúvida, trouxe
utilidade para o progresso d2. demo
cracia. Mas não eorresponde à reali
dade. E' largamente divulgada a de
mOll"Strsção doutrinária dessa verdade.
O à~reitc ad.mi.nistrativo, na sua fase
contemporânea, poderá exigir delega
ções das atribuições do poder a ou
tros. Exs.: funções jurisdicionais a
órgãos administrativos; funções· nor
mativas a órgãos jurisdicionais, ou
aclmin.istrativos etc.' Claro, que se
c.eve reduzir isio ao minimo indispen
sável mas cumpre não deixar no texto
um dispositivo, que ensejará litígios
sôbre a constituctoI'l..alidade de muitos
órgãos, funções indispensáveis ao bom
govêmo. -

Palácio Tiradent€s, 11 -de junho de
1946 - Aliomar Baleeiro. - Rui San-
tos. .

N.O 335

Redija-se, com as precisas concisão
e sistemati.zs.ção, a Seção .I, Disposi
ções gerais do Capitulo n, Do Poder
Legislativo, do Titulo n, Da União:

.• :'. :-t. A. O Poder Legislativo é exer
cido pelo Congresso Nacional, compos-

to da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal.

§ 1.° São condições de elegi!biliõ.ad~
para o Congresso Nacional:

I - Ser brasileiro nato.
II - Estar no gozo e no exercicio

dos direitos politicos.
m - Ser maior de vinte e cinco

anos, para a Câmara dos Deputados,
e maior de' trinta e cinco anos, para
o Senado Federal.

§ 2.° Os memb:-r - do Congresso Na
cioI;l.al contrairão, em sessão pública,
antes de tomar assento, compromisso·
formal de bem cumprír os seus deve
res.

Art. B A Câmara dos Deputados e-
o Senado Federal trabalharão separa
damente.

§ 1.0 As câmaras apenas funciona
rão conjuntamente sob a direção da
mesa do Senado Federal para:

I _. Inaugurar sessão legislativa.
II - Elaborar regimento comum.
m - Receber compromisso do Pre-

sidente e do Vice-Presidente da Repú-
blica~ .

§ 2.° Quando a própria câmara não
deliberar o contrário, os seus traba
lhos serão públicos.

§ 2.° Salvo disposição const:tucio
nal. as deliberações de cada câmara
serão tomadas por maioria dos votos
de mais da metade dos seus membros.

§ 4.° O voto será secreto:
I - Nas eleicões.
TI - Nas deÍiberações sõbre veto e

contas do Presidente eis. República.
Art. C. O Congresso Nacional 1ns

talar-se-á, todos os anos. a 7 de abril
e ftUlcionará até 31 de dezembro.

§ 1.° O Congresso Nacional pode ser
conVocado extraordinàriamente:

I - Por iniciativa conjunta do têr
ço de cada câmara.

, n - Pela sua Comissão Permanente.
" --m - Pelo Presidente da Repúbli-
ca.

§ 2.0 A cada câmara compete:
I - Dispor em regimento internO'

sôbre a sua organização.
II - Organizar secretaria e poli

cia.

-m - Nomear os seus funcionários e
prover a respeito dêles.
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§ 3.° Na constituição de comissões
- inclusive nas de inqu.érito sôbre' de
terminado fato - será 8,tendida, tan
to quanto po~ivel, a representação
proporcional dos partidos na réspecti
va câmara.

§ 4.° Os membros d.tJ Congresso- Na
cional vencerão ajuda de custa e sub
sídio iguais para deputados e senado
res, fixado na legislatara anterior
para a seguinte. Parte fixa do sub
sídio se·rá- paga todo o ano e parte va
'liável corresponderá ao compareci
mento dos congressistas aos trabalhos
legislativos. <

Art. D. Os membros do Congresso
Nacionál, enquanto válido o re.!?pecti
vo diploma:

I - São invioláveis por suas opi
nióes, palavras e votos.

TI - Não podem ser presos, salvo
caso de flagrâ.ncia em crime inafian
Çável.
. m - Não podem ser, salvo prévia

licença da respec~iva câmara:
a) incorporados,· em caso c13 guer-

ra, às' fôrças armadas ~ .
b) processados criminalmente!'
§' 1.0 No 'caso de prisão, a autorida

de que dela conhecer remeterá o auto
de flagrância à câmara resp~tiva pa
ra que se .4elibere sôbre o prossegui
mento, ou não, do pTocesso. •

§ 2.°' No caso de incorporação às
fôrças armadas,' ficam sujeitos à le
gislação militar.

Art. E. Nenhum membro do Con
gr.esso Nacional poderá, sob pena de
per:da de mandato:·

I - Aceitar, ou exercê-los, de pes
soa jurídica de direito público, inclu
sive entidade- autárquica, de socieda
de economia mista ou de emprêsa
concessionária de serviços públicos,
'Comissão ou emprêgo remunerados.

n - Celebrar contrato com pes
soa jurídica de direito público, inclu
sive com entidade autárquica".

m - ser proprietário ou diretor,
ou. exercer nela ~ função remunerada,
de empresa' que goze de favor decor
rente de contrato com pessqa. Juridica
de .direi.tó pú.blico. . .

rv: - OCupar cargo PUbli.co de que
seja livremente demissível.

V - Exercer outro mandato públi.
co eletivo.

VI - Patrocinar ca-usa contra qual
quer .pessoa jurídIca de direito pú-
blico. -

§ 1.0 O funcionário. públi-co, civil ou
militar, ficará, no exercício de man
dato legislativo. afas.tado das suas fun
ções permanentes e contará tempo de
serviço apenas para aposentadoria ou-

. reforma.

§ 2.° O Ministro de Estado não per
de o mandato de- deputado ou de'se
nador.

§ 3.° Os membros do Congresso Na
cional poàem, com prévia licença da
sua câmara, desempenhar missão di
plomática.

. Art. F. Verificada vaga, ou procla
mada, de ofício, me-diante provocação
àe qualquer dos seus membros ou re- .
presentação documenta-da de partido
político, ou do ministério público elei
toral, perda de mandato... serã convo
cado o res:pectivo" suplente pelo presi
dente da câmara que a declarar.

§ 1.0 Não bavendo suplente para o
preenchimento ocorrido antes dos úl
timos nove mezes do mandato, soli
citare o presidente ao Ttibunal Supe
rior Eleitoral determine a necessária
eleição. .

.§ 2.° O ocupante de vaga sê-Io-ã
apenas pelo tempo restante ao seu an-
tecessor'" . .

o artigo 23 do projeto deveria ser
trans.ferido pará depois do artigo 158,
pois declarando o mesmo que "as con
dições de elegibilidade e os casos de
incompa.t~biIidade .eleitoral não deter
minados. na Constituição serão esta·
belecidos em lei'·, refere-se não ape·
nas a deputados e senadores mas a
todos os cargos eletivos, cabendo, as
sim, melhormente no ca'Pít~o"Dos
direitos políticos" e na seçãq sôbre a
restrição da ca1?acida<ie politie;a .

S.' S. 11-6-46. - Bi~ Fortes:
~ .. -". ",,'. -.:,
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Rledij~-se assim o art.· 7: '

"O Poder Legis1ati"V'O é exeTcido gela
Assembléia Legis4tiva Nacional. ccrn
posta doe deputados 'eleitos pelo() pov.o,
nos Estados, .no DiGtrito Fectera.l, e nos
Territórios, s.egun!(Í'O o sistema cite re
presentaçãio propo.rcional.".

Suprimam-se tôdas· as refe~lldas

2.() senado e senadores no t~ do
pl"ojeto.

E acrescente-se nas "Di'sposiÇÓ€E
Transitórias", on<ie convier:

Art. Os atuais Senadores sãro mem
bros da Assembléia Legislativa N:a..oi,')
nal, eoano representante~ d'O POV'O elei
tos nos Bstados, no DistriõDo F.ed:eral e
nos Territórios.

Bala das· Se'S:Sões, de jlmho de 194:6.
- Nestar Dua.rte~

N.o 337
Ao art. 12:

Acrescente-se uma alínea e um pa-
rágrafo. único; .

"IV· - Sempre que o resolverem. ,
para fim determinado e expre-sso, am
bas as Câmaras.

"Parágrafo únieo - As, Comissões
da Câmara dos Deputados e do Sena
do poder,?-o funcionar r-eunidas, quan
do o resolverem, !)ara debate ou de
L'beração sôbr"e qualquer a.ssunto pre
determinado" .

•rustiJicação
I ~ Não deve haver do legislado::"

Constituinte, a preocupação de proibir,
através de casuismos e disposições ta
xativas, aquilo de que não poderá re
sultar qualquer prejuízo. ev:dente' e
previsível. .

'Fora das hinóteses de art •. 12, ou
:eras pode;m ocôrrer exig!nda o funcio
nameito., em conjunto, de ambas a3
Câmaras. Admitamos, que, em caso
urger..te. o Presidente da. Repúblic,a.
Queira expôr~ um. fato: m9.ls depressa.
o fare a ambas as Câmaras. Supo
nhamos que um chefe de Estado. es
trangeiro. em circunstâncias especiais
deva ser re«b:1do e ouvidc>. mas que
não disponha .senão de noucas horas
de passagem pela nossa- Capital: 
por que não s.c1mitir que f2.h às duas
Câm'Rr95 reur.iodos. ~e e!a.s conco!'da
l"em- !!lS-Sc? Churchill. p.m tll~na ~U:er

ra falou ao Cong!"'p..sso norte-:lmerica-

nO r e não deveria dispor de muito
tempo. Roosevelt conferenciou com o
ex-ditador em Natal numa permanên
cia em plena agonia de tempo, bem
poderia ter coisas úteis a ambos os
rsmos do Congresso, se existissem
àquele tempo. '. ~

Claro aue nunca se reum.rao ps.ra
vntar em ~ conjunto, nos casos de sua
com'Gl?tê..~("in. porqse :S50 está implí
cito e até explícito em l}utros disposi
tivos.

II - Outro tanto ocorre <:om as Co
missões:

Se puderem funcion'a~ reunidas
(11w,is.quer delas; es~ec:.'ais, dum~ e
doutra Câmara, poderao ser I€solYldas
mais fàcih-nente a.'3 civergê!!:cias que
entre el2.s se suscitar~m. asseguran
do-soe, assi!l1. mSl·'::'l1:::.. rr..:i~s r~~ida. aos
prejetos de lei.

Ps7iclo Tin'.de!1tes. 11 d.;! ju~o ãe
1~4.6. - itliomrzr Ba.leeiro. - Rui
Santos.

N.O 338

Aó art. 15, denois da palavra Na
dnal, acrescente':.se; "e seus primei-
ros suplentes". .

- Os pr-imeiros suplentes de Depu
ta.c.os e S'2nadcres, vez por outra, es
tE.o .s-endo convocados para os traba
L"1.os leg~slativos.

Não se compreende, pois, que não
ccmpartilhem das imunidades concedi
das 8 os representantes, .a quem su
~cde!T' nJS impec'lJme'noos ou vagas.

Sala das Sessões. 11-6-46. - Os
valdo Lima. - Dario Cardoso .

N.O 339

Ao parágrafo único do art. 18.
acrescente-se:

<lO estatufdo' E.este artigo aplica-se
aos atuais primeiros suplentes de
Deputados e aos suplentes de Sena
dores. concedido aos que tiverem acei
tado comissão em cargo direta ou in
diretamente remunerados, depois de
diplomados, a faculdade de demitir-se
dentro -de 30 dias da promulgação da

. Constituição."
-' Na. emenda ofereciem por nós ao

art. 15 estendemos aos pEimeir"os su
plentes de Deputados e aos suplentes·
de Senadores a.s mesmas imunidades
concedidas 'aos congressistas.· Justo é.
pois..que as sanções impostas aos mem
bros do legislativo· também abranjam
os primeiros suplentes.
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A aprovação da emenda é impera
tivo da honra do Congresso.

8301a das Sessões, 11-6-46. - Os
valdo Lima. - Dario Cardoso.

N.O 340

Ao art. 36 - redija-se assim o
I 1.0 - "Pertence exclusivamente à.
Câmara dos Deputados, sob proposta
do Presidente da República, a ini
ciativa da' lei de fixação das forças
armadas e de tôdas as leis sôbre ma
téria financeira.".

- Justificaçã.o

O texto do § 1.° do art. 36 ~o pro:
jeto não está claro ao estabelecer'
que "pertence exclusivamente à Câ
mara dos Deputados e ao Presidente
da República a iniciativa da lei de
fixação das forças armadas e de tôdas
as leis sôbre matéria financ~ira'l..

Por certo o dispositivo visa. assegu
rar a iniciativa da Câmara dos Depu

. tados, meaÚtnte proposta do Presidente
,da Repüblica, de vez que ao Poder

Executivo cabe apurar com mais pron
tidão e segurança as reais necessidades
da Nação no que tange à fixação das
forças armadas, bem como à legisla
ção sôbre matéria financeira.

Em Assembléia Constituinte, 11 de
junho de 194,6. - Alberico Fraga.

N.o 341

Ao art. 37, parágrafo Unico, redij'~

se assim, suprimindo-se o final da
disposição: "A, revisão será. dicroutida
e votada num só turno".

Ao art. 38, suprimam-se os § § res
pectivos.

Ao art. 39, suprima-se o 2.CJ perio
do do '§ 3.°.'

Justificação

As emendas visam atenuar' as in
conveniências do sistema bi-eameral
que· é, sem a menor. dúvida, uma
causa de embaraço e delonga na ela.
boração das leis. Só por isso, deve
ria êle ser abolido, como pretendia
mos.'

No p&.rticuIar, o projeto regrlde, com
~ grave clrcunstânc1a de ,0 fazer

numa época em que o direito escrito
há. de acompanhar 1nevitàvelmen~ as
injunções de urgência impostas pelos
problemas agudos do nosso tempo.

Sala das Sessões, 11 de junho de-
1946. Nestar Duarte.

N.O 342

Ao art. 39, § 1.o (que trata do di-
reito de veto):

Suprimam-se as pale.vras"to~al ou
'parcialmente" e "no todo ou em· par
te" .

Justijicaçllo

O veto parcial' é ,uma an~malia.

Foi uma infeliz inovação da reforma.,
constitucional .de 1926.

Dar ao Executivo atribuição 'para.
refundir um projeto, cancelando dis
positivos, aproveitando outros, é o
mesmo que lhe conferir poàeres legis
lativos. Isso contraria a melhor tra
diçã-o do nosso direito constitucional.

,encontrando poucos exemplos nas:.
Constituições de outros povos. Já não
basta, porventura, a hipertrofia do
Executivo, tão responsável, no Bra
sil, pela maior parte dos nossos Ina

les? lt' tempo, portanto, de voltarmos
à melhor doutrina, que só permite Or
veto total.

sala das Sessões, 11 de junho de- '
1946. - Ernani Satyro.
, H.o 343

Ao art. 43 - Da Comissão Perma-' .
nente.

Substituam-se as aliness m, IV~ V
, pelo seguinte:

"m. Al1tc~ c P:-êsidente da Re
pública a:

a) declarar a guerra, em caso de
agressão estrangeira;

b) ausentar-se do pais, prefixado I!t'

prazo dentro do qual deverá regres..
sar;

c) decretar e prorrogar o estado de
sítio aã referendum do Congresso Na
cional"' •

Justifica,ção

I. Tôdas as autorizações, por espí
rito de método, devem constar de um
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-só inciso ,ainde ·que subdividido, e
não em três, como está no Projeto.

II. A abertura de créditos extraor...
dinários deve ser autorizada, em cada
-reso concreto, pela. Comissão Perma
nente e não ficar ao arbitrio do Pre
~idente nas hipótese admitidas em lei
(calamidade-- pública, ..lnsurrefção .etc.)
m. A autoriZação para o Presiden

te ausentar-se deve ser condicionada
a prazo, evitando-se as concessões in
definidas ...

Palácio Tiradentes, 11 de junho de
1946. Aliomar Baleei~o. - Rui
Santos. '-

N.O 344

Ao projeto da Constituição:
S"uprima-se a. Seção VI, do C8IP1tulo

TI do Poder Legislativo - arts. 43 a
46 - Da Oom..issão Permanente do
Congresso Nacional.

Justificação.. .
O art. 9. 0 do projeto dilatou o prazo

do funciQnamento anual do Congres
so Nacional. Não vemos, pois, utili
dade ou vantage:!ll na existência da
Comissão PermaneJ;lte~ cujas atrtbui
ções, previstas no art. 44 do projetc,
podem ser V1aIltajosam.ente desem:pe
nhadas pelo próprio C<>ngresso Nacio
nal, ou pelo Poder Executivo ad refe
rendum, dêste ..

Em. Assembléia Constituinte, 11 de
junho de ·1~. - Alberico Fraga,.

N.o 345

Presidente da Re:púJblica. e pelos Ml.
, n1stros de Estado.

Justificaçáo

O contato entre o EJrecutivo e o
Legislathc deve ser fácil, simples
sem qualquer ceremonial. Impedi-lo,
será incrementar a politica subterrâ
nea dos corredores, das conferências
de porta fechada, o prestígio dos in
termediários, que se tornam. indis~

pensáveis e misteriosos. Qualquer mi
nistro, ouo próprio Presidente, com
parece a qualquer Câmara. indepen
dentemente de aviso, e, se quizer pro
nUnciar-se, dê-se-lhe pn1oI1idade na
forma. que o Regimento dispuzer:

Nos Estados Unidos vá."ios presiden
tes, inclusive Wilson e F. RooseV'elt,
têm. comparecido pessoalmente ao Con
gresso para lêr as suas mensagens ou
expor assuntos relevantes. Autorida
des ca.pazes e de consciência nunca se
arreceiarão do debate franco no Par
lam-ento. Noutros países, Inglaterra,
por exemplo, 'justifica-se, pela tradição
histórica e simbólica, que o Executivo,
seja desejável nas casas do Legisla
tivo.

As nossas dissoluções de Parlamento
pelo Executivo, casos esporádicos e se-'
parados por um século, não justificam
as formalida.des do art. 49 do Projeto.

Palácio Tiradentes, 11 de junho de
1946. AZiomar Baleeiro. -.Rui
Santos.

N.O 346

Ao art. 60, inciso n. o I:

Substitua-se "decretos" pela pala':'
vra.: "regulamentos".

Ao art. 49:

Substitua-se pslo seguinte:

AI't. 49 - E' facultada. 80 Presi
dente da. República. e aos M1Illstros de
Estado a participação, sem voto, nos
deba.tes da~ra dos Deputados e do
Senado, assim como 'de suas Comis
sões. salvo nas sessões ~etas em
que o contrário foi deliberado previa-
mentP.. "

Parágrafo único - O regimento in
terno de cada Câmara. determ..1na.rá
a. prioridade. para 1U3O da~wa pelo

Justificação

A execução. da lei não está. condicio
nada. a "decretos". Em certos casos 
não· em todos - pode~á depender de
"regulamentos". ou porque a lei ex..
pressamente o determine, oU, po1'Q.ue,
por sua natureza extremamente conci..
sa assim o exijam as circunstâncias,
como, por exemplo, detennin~ão da.
forma, competência. etc. para. os atos
ou fatos visados pelo l~1ador. Q.
fato de "regulamento", geralmente as
sinado pelos Ministros, ser baixado
com um decreto, em.~ praxes,
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não :faz com que o princ1pa,1 sejs. d0
minado pela formal1ds.de acessória..

Pa.lácio'Ti..radentes, 11 de Junho de
194:6. - A.liornar Baleeiro. Eui
Santos.

N.O 347

Ao projeto de Constit~ção:

Onde convier, no capítulo do Poder
Judiciário:

- ~
A.I:t. As causas propostas pela

União ou contra ela serão aforadas em
um ou mais Juízos da Capital do Es
tado em que fôr domiciliado o réu ou
o autor.

Parágrafo único. .As causas...propo~s

perante outros Juízos desde que nelas
intervenha a União como assistente
ou opoente, passarão a ser da com
petência do juizo a que se refere êste
artigo, perante o mesmo continuando
o respectiVo processo.

Art. Das sentenças J);ro;feri~

pelos Juizes de primeira instância nas
causas em q~e a União fôr mteres":,,
sa.da como autora, ou ré, assistente ou
opoente, haverá recurso para o Tri
bunal de Justiça do Esta.do. •

Justificação

Não se compreende porque ós Tri
bunais locais não julguem os recursos
Il2.S causas em que a Un.ião· é interes
sada. Porque sobrecarregar, o Supre..;.
mo 't'ribun3:1 Federal, como queria o
art. 109 da Carta de 10 de novem-'
bro? Para que cmr os tais Tribu
nais' Feàerais' de Reeu...""So, como se pre
tende no art. 79 do projeto? Acaso
.a. Justiça local não merece confia~ça.

da União? .
Em Assembléia Constituinte, 11 de

"junho de 1946. -' Alberico Fraga.

N.o 348

Art. O Poder Judiciário será ex~r

cido por tribunais e jUÍZ~ distribuidos
pelo pa.ís- e a seu órgão supremo ca.te
manter, pela jurisprudência, a unida
de do direito nadonal ç irlterpret:l.:"
conclusivamente a Constituição.

Art. -São órgãos do Poder Jud1-
ciário:

a) o Supremo Tribunal da União;

b) o. Tribunal Gentral de R.ecursos,
na Capital da União;.

c) os Tribunais Superiores de Jus-
tiça, nas capitais dos Estados, dos
Ternt6rios e no Distrito Federal;

d) os Juizes de Direito, n~s sédes
ele comarca e no Distrito Federal;

e) os juizes de têrmo;
/) juízes e tribtmais militares;
O) jlÚZes e trit1.una.1s eleitorais;
h) juizes e tribunais do trabalho;·
f) juízes e tribunais que a .lei cr1.a.r.

Art. A Justiça reger-se-á. por uma
lei Orgânica votada pe.a AssemtJléia.

,Legislativa Na.cional, cabendo, porém,
aos Estados. fazer a divisão jUdiciária
e a nomeação dos juíZes. e ~ribunais

que neles tiverem jurisdição. ressal
vadas as exceções da. leI e cbserva
das as condições e garantias desta
Constituição.

Justificação

A emenda visa unificar a. justiça e.
quanto possível, a magistratcra, com
a ressalva da competência dos EstadC"s
para le'gislarem sôbre a divisão jurl
ciária em seus respectivos territórios
e para nomearem os juizes e trIb.unais
que neles tiveEem jurisdição. com as
exceções da lei e observadas as condi·
çées e gara.ntias da Constituição Fe
deral.

Podem ser eEcetuados, S\ssim. cessã.
competência 0$ juizes e tribunais mili
tares,' eleitorais e do Trabalho. A lei
ordinária o db$.

A u:tidade da justiça é uma aspiraçáo
nacional. A da magistratura também•
como regra, ressalvadàs as exceções".

CO!4l1J antecedente de valor. veja
se o C2.pítulo do Poder Judiciãrio no
ante-projeto de' 34 da Com. do Ita-
marati.· .

Aprovada a emenda. far-se-ão no
têxto do· projeto as .alterações con
seqüentes.

Sala das Sessões, junho de 1946. 
Nestor Dua.rte.

N.O 349

Para os incisos I e TI do a!'t. 58 do
projeto prO'pomas a seguinte reda
ç§.o:
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UI. .Vitaliciedade. não podendo per
der o cargo senão em virtude de sen
tença j~cial.u

"I!. Inamovibilidade. "Salvo motivo
de interesse público reconhecido pelo
voto de dois têrços dos juizes efeti
vos do tribunal superior competente:'

Funào..mentaçi1,o

Tais como estão redigidos nos pro
jeto, os dispositivos em e.nálise -nos
parecem desnece5sà.r1a.m.ente prolixos
e l"edund3.ntes.

No .prlm..eiro caso, o legislador cons
tituinte confere aos juizes a garan
tia da vitalicíedade. Estabelece.. to
u<:.via, três hipóteses de. perd.a do
cargo:

a) sentença judicial
b) exoneraç.ão a Pedido
c) aposentadoria.

Afigura-se-nos' que as duas llltimas
hipóteses não encontram acolhida ló
g'::a no tex';.o. Realmente, se se con
sidera com exatidão o sentido de
"perda de cargo", não é possível con
siderar como tal a exoneração volun
tária e a aposentadoria. A idéia de
perdà não ::;e harmoniza com a de
oolunta1iedade. Técnica e gramatícal
mente 'se repelem.

Quando se diz que alguém peiàeu
um objeto, ninguém' considera ai as
hipóteses de Que êsse alguém o tenha
jogado fora ou da<lo de presente. O
mesmo se pode dizer dos cargos pú
blicos. A exoneração voluntárl.a não
é perda,érenftncia.

Além do mais, na hipótese, em dis
cussão, a lei cogita d-e enumera.r taxa
tivamente as exceções a determinada
·garantia. Ora, garantia é proteção
especial que a lei diSpensa ao in
dividuo contra os atentados de ter
ceiros ou as arbitrariedades 'do po
der público. Não se garanté o lndi
vÍ'dul contra si mesmo.·

Se, de acôrdo com o § 2.° do .artigo
159, uninguém pode ser obrigado a
fazer· ou deixar de fazer alguma coisa,
e,eDáo em virtude de lei" I e se não
há lei que obrlgue -> cIdadão a. in
gressar na magistratura ou nela per-

manecer, resulta absurdo que a Cons
tituição estabeleça para o Jujz a. ga
rantia de só perder o cargo, entre ou
tros casos, por exoneração a pedido.
Deve-se garantir o jUiz contra aquilo
que êle não..quer que 'Se lhe faça e
não '::ontra aquilo que êle, porven
tura, que1Ia fazer.

Em resumo, quando ar lei fixa as
restriÇÕes ao principio de vitalicie
dade, quer evidentemente refem-se
aos casos de Perda involuntária, for
çada, compulsória..

De referência .à. aposentadoria, me
nos razoável ainda nos parece a sua
inclusão entre os casos de perda .do f

cargo de juiz. No caso da -exonera
ção a pedido ainda se poderia, com
Inui'to boa vontade e encarando ape
:nas- o lado materis.lda questão, vis_o
lumbrar uma perda. No de 2posen
sentadoria, nunca. As três principais
características de qualquer função
!pública são o titulo, a atividade e a.•
:remuneração. Quem perde um carg,o .
!público, perde aquela.s três prerro
gativas. Ora, o magistrado aposen
·tado deixa a atividad-e, mas retem
o titulo e a remuneração. Como cen
5iderar'-se. portanto, a aposentadoria.
como um dos casos de perda do cargo?
Par~e-nos que todo argumento aqui

é desnecessário. A evidência do no
gismo é manifesta.

Asstm reduzindo a uma (perda. por
senten.ça judicial) a.s exceções à ga
Tantia da .vitaliciedade, cremos que o
texto ganha em clareza, em perfeição
técnica. e, sobretudo, em sobriedade,
~ ~ que tanto carece o projeto.

No segundo caso - inamovibilidade
- somos de par-ecer que ao encontro
<12. emendá vêm todos os argumentos
já invocados. A garantia que se dá
ao juiz é a de ser inam.ovivel, isto é.
não removível contra sua vontade.
Vale repetido: não se garante o juiZ
contra o que êle quer ou deseja, mas
'Contra o que lhe não aprazo Se o
magistrado pede remoção ou aceita
mr..a promoção, não houve' ofensa à
garnntla da lnamovibilidade, porque
esta se estabelece como o .respeito do
pOder público para com o juiz e não
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dêste para. consigo mesmo. Como no
-caso da perda do cargo, cogita o texto
de remoção forçada, e esta ~6 terá lu...
gar quando votada por dois têrças do
Tribunal. .
. Sala. das Sessões, 10 de junho de
J.946. Vieira de Melo.

I

N.O 300

Ao projeto da Cons·tituição.
Ao art. 71 -
Redija-se assim:

"Não pode ser nomeado Juiz () <:ida...
-dão maior de sesSenta anos de idade".

Justificação .
O texto do proJeto está. mal redig:i

·do, parecendo-nos não .traduzir pre
.-cissmente () objetivo do artigo.

Em Assembléia Constituinte, aos 11
<le junho de 1946. - Alberico FTaga.,

N.o 351

Ao art. 77, redija-se assim:
AIt. 77 - "O Supremo Tribunal

:Federal é o intérprete conclusivo da.
,Constituição, competindo-lbe... "

(O mais como se segue).

JustifiCaçáo

Já. no ante-projeto da Constituição
1!le 34 se dispunha pelo modo proposto
.na emenda.

};:: a consagr9.ção, em forma expres
sa, da mais alta e singular das atribui...
ções do Supremo. O que o longo la.bor
-do tempo construiu para situar a ver...
-<ladeira posição do Supremo Tribunal,
.nos Estados Unidos do Brasil, deve
-constar de disposição expressa. Repe
te-se, nesta emenda. a disposição pro
pOSta por João Mangabeira. como
:nJ.embro e relator da Comissão que
.elaborou aquele ante~ptojeto.

Safa das sessóes, de junho de 1946.
,r- Nes-:;:yr Dua:rte •.

N.O 352

Ao projeto da CODStitu1~.

Ao art. 77. alinea m:
m) - Julgar em recurso extraarcli

:nário, as causas decididas em última.

ou única. instância pelas Justiças la
cais:

a) quando a. decisão for contra lite
ral disposição de tratado ou lei !ede
ralo sõbre cuja 'aplicação. se haja ques
tionado; .

õ) quando se questionar sôbre a vi
gência ou a validade de lei federal em
face' da Constituição e a decisão do
tribunal local negar à'Plicação a. lei im
pugnada; Q ~ .

c) quando se contestarr a validade de
lei ou ato de go'Vêrn05 locais em face
da Constituição, ou de lei federál, e a
decisão do Tribunal local julgar valido
o ato ou a iei impugnada;

à) quando ocorrer diversidade' de
interpretação definitiva de lei federal
entre Tribunais de Justiça do Estados
diferentes, Úlclusive do Distrito Fede
ralou de territórios ou entre UlÍl des
tes Tribunais. e o 'Supremo Tribunal
Federal ou outro tribunal federal.

Justificação .

RestSbelec;a-se o texto da Constiiu
.inte de 1934, que a. Carta de 10 de no
vembrõ manteve inaltexa.do.

Em Assembléia. Constituinte. 11 de
junho .de 1946 - Alberico Fraga •

N.O 353.

Ao projeto de Constituição:
Suprima-se a 'Seção m do Capitulo

IV - Poder Jup,iciário - arts. 79 a
83 - dos Tribunais Federais de Re
cursos.

Justificação

Não corresponde à necessidade dos
serviços da JustiÇSi a criação dos Tri
bunais Federais de Recursos. Seriam
um supe:'fetação no organismo do Po
der Judiciário. porque segundo o pxo
jet6 - arts. 79 a 83 - teriam atri
buióes cabíveis ao Supremo Tribunal
Federal. E' absurdo dar a tais Tri
bunais a. função de julgar oS recur-'
sos extraordinários, revendo as deci
sõeS finais da Justiça local. Tão im
portante misSão política. só deve. ser
confiada ao ma.1! alto Tribuna.l da.
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. recl.miOS possíveis ou desejáveis 'n
tre Juízes e TribllDJlis, porque- fora.
dos a"ur.:i.S "casos expr-essos" na COD.8

'tituição. não é possível- qualquer ín
ter.ferêncta de lJ:IIla justiça na oUltra.

Sala das Sessões. de junho de
1946. - Nestor D7.u!r1"..-e.

República :- o Supz:emo TribUIl3:1 ~
dera!. Seria. desconhecer o obJetlvo
t.o recurso extraordináI?-0 _atribUir _p
seu julgamento a outro orgao que nao
o Supremo Tribunal Federal.

A matérla constante da alinea A,
número n do art. 81 do projeto, deve
ser atribuída à competência .doo Tri
bunais de Justiça dos Estados, não
havendo razão para o pr:'vilégio .ou
torgado à União no art. 101, alínea
TI, n.o 2, letra a e art. 109 da Carta
de 10 de novembro de 1937. Os Tri
bunais locais devem julgar em grau
de recurso as causaS" em que a União
fôr parte.

Em Assemb~éia Constituinte, 11 de
junho de 1946. - Alberico Fraga.

No.o 354

Suprlmam-~ Os artigos 95 e 96, por
'ConstitUirem disposições de Ieiordi-
nãria.· .

Até de substituição provisória de
juízes cuidam êsses artigos!

Sala das Sessões, de junho de
1946. - Nestor Duarte.

N.O 355

Suprima-se o art. 110.

Justifiau;ão

A disposiçã.o, inspirada nas consti
tuições an·terlores, que, aliás o fize
ram de modo melh-or, pois a OoIlSt1
tuição de 91 sofreu ref'O'1"IIla nessa
parte, é inútil e absurda..

Uma vez que a ConGtitulç§.o e as
leis tracem a jurisdição e competên
cia dos juízes, qualquer atividade
fora dêsses limites é ilegal e eXltra:va
gznte.· Ora, não se prcfbe o ilegal, .
-evitar-se cu se pune. oonforme o ca
:áter e ~ -grau de sua ilicitude.

O art. 110 não tem &se sentidQ,
nem podia ter.

Pre'OOnde apenas ign.ora1" as regras e
os princípios da jurisdição e compe
tência, como se ao legislador cons
titu.ilJite fôsse·~permitido desconhecer
o que é da essência das leis de orga-

. nização judiciá.ria e processo. Entre
juizes dive1"Sos, só· é possível o cou
roto de ju.r1sd1ç~ regulado também
,em lei.

Demais, como está ieàigidO, o dts
-poSitivo Impede, que a lei Ol'tlinárta
;&:nanhã, poss,a. criar novos casos de

N.O 356

Ao art. 112 acreseente-se, in-tine:
" . •. e o s:stema uni-eameraI da

respectivo Legislativo".

Justificação'

E' indispensável o acréscimo pro
posto nesse dispositivo, à falta de lu
gar melhor,.para encartar o princípio,
nele expres30, no têxto da Constitui
ção Federal. Sem o acréscimo, a pc
lítjea partidãria tudo fará para au
nlentar o quadro dos cargos e funções
políticas, a fim de contentar a inúme
ras ambições pessoaiS.
. Quando não se possa abolir o se
lJ.ado Federal - órgão explicável.
conquanto não necessário, .numa ~eR

,deração - é oportuno e lmperatlvo
evitã-lo no legislativo estadual, onde
1lada o explicà nem o aconselha.

Sala das sessões, de junho de
1946. - Nestor Duarte.

N.o 357

Ao art. 116 n.o I:
Redija-se: " A divisão' e a orga.ni..

zação judiciárias dentro dos cinco anos
da data da lei que as estabelecer sb
mente poderão ser alteradas mediante
proposta m.ctivada do Tribunal de Jus
tiça" .

Justificação

Parece-me que a redação ora. pro
posta é melhor, porquanto a. do Pr~

jeto diz que "divisão e organ!Zaçao
judiciárias são inalteráveis". mas prev!
logo depois a. alteração! .

Ora, se se estatui a. inalterabilidade,
náo há como. abrir exceção, ou se
prescreve a inalterabilidade e, nessa
blpótese. não poderá haver m~lC6
ção, ou se permite a alteraçao me
dlante propost:o do TribU!l3.1 de Jua
tiça" •

Rt~, em .Assemblé1s. Con.st1tumte.
11 de [unho de 1946. - Da.ntas Jã
mor.
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,N.O 358

Propomos a seguinte redação para
o inciso II do art. 116 do Projeto:

"' O ingresso na magistraturà Vita
licla dependerá de concurso de provas
organizado pelo Tribunal de Justiça,
com a colaboração do órgão seccional
da Ordem dos Advogados, fazendo
se a ündicação dos candidatos, seTnpre
que possível, em lista tríplice para
cada. vaga, obedecida rigorosamente
a órdem de classificação".

Justificação

No Projeto, otêxto que se pretende
emendar começa com estas' palavras:
..A investidura na magistl'atura vi
trilcia... " ~ evidente digo visível a
imperfeição técnica dêste üntróito. In
vestir na magistraturà é coisaimposs1
ve1, como impossível é investir-se a1
guem no magistério, no funcionalismo,
no ministério público, etc.

"Invéstir" requer um cargo, uma
função, nunca uma carreira. Numa
carreira se ingressa, não se investe.
O têxto poderia manter a palavra
Investidura se, em vêz de "na magis
tratura' vitalicia", acolhesse "no cargo
de juiz vitalício". Emenda por emen
da, preferimos' a, primeira, que é
mais ampla, mais elevada, mais per
feita. "O ingresso na magistratura vi
talícia .•. ",

Agora, a parte final.' No projeto,
encontramos esta redação: " ...fazen
do-se a classificação dos candidatos,
sempre que possível, em lista tríplice".
Eis um outro cochilo que já não pre
judica apenas, a forma, mas também c
sentido. E' evidente que. ao empregar
a palavra "classificação", o têxto que
ria dizer "indicação".

Com efeito, a lista tríplice é apenas
para indicação ao Govêrno dos can-,
d1datos habilitados e não para a clas
sificação dêstes. segundo os resultados
do concurso. Mas, ainda fazendo :a. ,
substituição de palavras acima indi
'cada, o têxto continuaria imPerfeito,
porque deixaria ao Tribunal' o arbí
trio de não atender. nas indicações, à.'
ordem de classificação dos candidatos
habilitados. '

O sistema aconselhável é aquele
que manda se façam as indicações em
Jis!"..a. trípliée para cada vaga~ obede-

cicia rigorosamente a classificação ve·
rificada. Em outras palavras: termi
nade o c,oncurso, O Tribunal publica a
lista dos candidatos habilitados, se
gundo a ordem de classüicação, .e~ de
acôrdo com esta, vai indicando ao Go
vêrno três nomes para ,cada vaga
q. a ocorrer.

Cremos perfeitamente justificada a
emenda oferecida.

Sala das Sessões, 11 de jurilio de
1946. - Vieira de iliela.

N.O 359

Suprlm,am-se os arts. 111 e seu
§ e 116, n. o XV.

Justificação

A instituição de órgãos de cor
réição e jurisdição disciplinar para
todos os graus da hierarquia judiciá
ria, máxime com a participação de
elementõs estr,anhos à magistratura

'e tr~d.icionalmente considerados au~

xiliares dela infri.D.ge o preceito cons-
,titucional consagrado no. art. 6. 0 do
PIujeto. que a .~qUlpa.ra aos outro~·

Poderes do Estado, nenhum dos quais
('ompreenderia a' sua própria indepen
dência, desde que tivesse a sua ação
subordinada a, qualqu'e!' órgão de
~oritrôle.

s.S., 11 ãe junho· de' 1946. - Al
tino A/antes. - Hermes Lima. - To
leão Piza.. - A ureliano Leite. .

Amando Fontes. - DoZor de Andrade.

N.o 360

Art. 116, alíneas TI e IV:
Redija-se assim:
"m - A promoção de juízes serA

feita por antiguidade de classe e por
merecimento, alternadamente.

"IV - A investidura no Tribunal
de Justiça, salVO no, caso da alinea.
scgumte, dar-se-á mediante concur
so .de provas e de titulas. regulado
em lei, do qual· sómente participarão
os juízes das duas entrância::; mais
elevadas. ,.

Justificação

Visa a emenda garantir a promo
ção dos juízes pelo critério da anti
guidade e do merecimento alternada
mente, como já estipulado na Cons
tituição de 1934. '
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A exigência do concurso para De-
. sembargador é med1da que se impõe

para estimular os magistrados mais
capazes, garantido, no Tribunal de
Justiça, um alto nível Intelectual.
como convém ao lnterêsl:>e coletivo.

Em Assembléia Constituinte, 11 de
junho de 1946. :- Alberico Fraga.

N.o 361

Ao art. 116:
Substituam-se os n. Os m e J:!l,

pelos seguintes:
III - Far-se-á s. promoção dos jui- .

zes às sucess1va.s entrâncias por an
tigUidade e por merecimento alter
nadamente.

IV - A lnvestfd.ura no Tribuna!
de Justiça, Q1Jando a. vaga co~petir

a juiz de direito, ro.r-se-n mediante
promoção, o.ltRrnndnmente: por me
recimento dentro os candidatos em
número nC\.o interior n. dez, com dez

.a.o.os pelo mcn05 de efetivo exercício,
constantes de HBtn Que o tribunal or
ganizB.:ró. em scss[\o plenária e por
escrutínio secreto. na primeira quIn
zena de caóQ. ano; e por antiguidade
dt:ntre os juizes titUlares que, na
ocasião, contem maior tempo de ser
viço na judicatura.

Justtticação

As emendas v1s&.tll manter um prin
cípio geral, unl!onne, nas difere;ntcs
p'romoç6ea. {tl.Cultemdo iguais oportu
nidades Do todos os magistrados.

S.S.• 11 de Junho de 1946. - ÂZ~

tino A.rantes. - llermes Lima. 
Toledo N::a, - Amando Fontes.
JoIo" de Anctrade , Aureliano
i,ez.te.

N ,0 362

RCdJJn·~:Ct· () Jnc!lSD V de art. 116 da
rnanclrll ~lt'~r,u!nlt~:

"Nu. cnll\lm,..,lç(lo de. qualquer tribu
ual Supll'lol'. um têrço dos lugares
:.:t:rá prt-l'lv,:hido, n1nda segundo o sis
tE~mn. de JJhI.Jl triJ)l1cc votada em escru..:.
tinia fJl·CI'C'\.O, por advogados e mem
bros du mJn!.JjLúrl0 públi'Co estadual,
dt: not6r10 merecimento e reputação
ilib~dll. com dez anos pelo menos de
prática fon'l1x(", na proporção de dois
para 0:-\ IU'1mc1ros, e um para. os se
gundos'·,

JustijiClJ,Ção

P têxto estabelece a participaÇãO dos
a~v~gados e m.embros do ministério
pUbE~ ns. composiç.ão dos· tribunais
~upe~ores, resenrando-lhes um têrço
a.os lugares. Traça normas para. a e~
colha dos ~omes e fixa os requisitos
que o candld~to deve nec~..ssàriamente
oferecer ,p~a po~er ser indicado e no_
~eado. E~geJ alem., ão mais, que ê.sse.s
1.1.gar€S seJam providos na base de dois
para os arlvogados e um para os mem
bros do ministério público. Para di
zer tudo isto, o dispc.sitivo foi des..
·dobrad<:> _em ~rês' períodos, perdendo
a CO~ClsaO e mcidindo em repetições
p!rfeltamente evitáve:s. Na parte fi..
l:al,!.. chegou me.s:no a c..ti.ar certa con..
fusaD qllan:do dispôs qUe "escoU:ti.do
um membro do ministério 'Público es...
t~dual, fa.r-se-~. Por advoga.dos o pro
"lmento das Cluas vagas seguintes"
p!?rque as duas vagas seguintes podem
nao caber- ao "têrço" e a dúv':cla esta
rá levan~ada. Co~ a emenda propos
ta: redUZlmOs o texto a um único pe
n~d?, ~~ prejuízo de qualquer õ.a.s
eXigenclas formuladas. Que a jUlgue
a douta Assembléia.

Sala das ~ssões 11 de jUnho de
.1946. - Veira de Mello.

N.o 363

Redija~se o inciso X do art. 116 da
segu:inte maneira:

"Poderá ser instituída a justiça de
paz eletiva, com attibui"ção judiciária.
de substitUição e comfetência. para
habilitação ~. celebração de casamen
to, além de outros atos que a lei in
cUcar, excetuando OS julgamento finais
ou recorI'Í't"ei.s".

Justificação

. A emenda é apenas de redação.
Visa esco:mar {) tê}",~o daquele desa
gradável "com competência", de tão
incômoda ressonância. Para tanto,
basta ligar a Atribuiçáo à competên
cia e transportar para o final a ex~

ceção estabelecida. O sentioe> perma
lJeee- o mesmo e () têno, salvo melhor
juÍZo. adqUire maior perfeição grama
tical.

sala das sessões. 11 de junho de·
1946•._- Veira. de Mello.
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N.O 3M

Redija-se assim a letI'ad do n.- ::
40 art. 117: .

oeel) temporàr~ente das funçõe:s
eleUvas, doevendo ter coincidênc1a de
c1uraçáo os manda.tos do Poder Legb~

Jativo e do Poder Executivo.:>

. Jtutifica.ç40

Que, ao menos, na. '!)rgs.n1zação po
I!t1ea dos Estados prevaleç& o pnnc1
pio clarh1.dente e moralizador da coin
cidênc:a lie mandato, sem o qual, no
Brasil e nos Estados, sobretudo, n~o

há independência do Poder Leg1sJ.a·
UVa.

SaIs. ,das Sessões, 11 de junho ..ie
1946. - Nestor Duarte. - João Men
t%és. - AZiomar Baleeiro.

NP 365

DA nrrERVENÇÃO n:DERAL

~. 117 --- § Úillco:
n - A falta náq justificada de pa

gamento, por mais d~. três meses, no
mesmo exercício finane-eiro. dos ven
cimentos de qualquer magistrado es
tadual." (Está 1W Projeto.)

Substitua-se: de qualquer mag:s
trado" - por --- "magistratu.ra.'·

Justijica,çáo

A intervenção federal nos ~i;ados

constituiu sempre motivo de vivo in
terê55'e e de notáveis d1s::ussões. Na
verdade, o assunto merece cuidado e
deve ser ~tituído com as necessárias
ca.utelas, como se ver1f:ca do Proj~t;:..

Nem se ~ompreoende de outra fon-...1a..
Na Constituição de 1891; foram e5

peci!icados, mais ou menO's, os mesm.::lS
motivos que ora se incluem no a.rtlgo
117, em debate.

Ali, os casos de intervenção fed~rn.l

~ram regulados no a.rt. 6." onde se
resguardava atê o regime presídenclli ~
lista. Pois. a sua. náo observâncta
motivava a !ntervençâ,o e hoje tal não
acontece, isto é, e hoje, pode-se dizer
Q.ue êsse motivo ~stã -apenas impllcl..
tamente estabelecldó,salvo melhor
Juizo ou mterpretação.

Ma:;;. o incisc, em d1scuss§.o, apare
ceu na Carta. Política de 1934, incluí
do entre as modalidades l)revistas no
§ 3.° do art. 12.

Não há dúv:da que encerra elevado
preceito D}l garantia aos magistrados.
Porém, -1.0S dias que correm, n§.o de
vemos temer despotismo govexnamen
tal, noeste sentido, pelo menos. E'
bem de ver, que a liberdade de .1m
prensa, c::I. representação legislativa
proporcional e outros fatores de rele
vância, qUe atuam na vida política
nacional, constituem razôes que nos
levam a -não acreditar na possibllid~·ie

de perseguição individual aos magis
trados.
, A nossa emenda põe em evidência.
a atitudl': do poder executivo contra IJ

poder judicário, no sentido el-evado e
de alta .;ravidade,. no que diZ respeito
à harmonia e independência dos po
deres, dentro do regime federativo.~

Assi..""!l ~contécendo, justifica-se a in
treve.ação -' há motivo relevante, que
autoriza a quebra da linha de respeito
à autonomia estaduaL F6ra daí, seria.
o estabeiecimento de previsões quase
absurdas e que não se coadunam com
o nosso adiantame...~to ou. cultura pc
lltica.

Sala das Sessães, Rio, 11 ele junho
de 1946. - Volor de Andrade. .
AdeImar Rocha. - João Mendes. 
AlUno Arant~. --- Aureliano Leite. 
Tavares d/Amaral. - João AgTipi1W.
- Plínio Pompe?L. -::--PauZo Nogueira.
- Tole& Pisa. - Plínio Barreto. --
Ju.randir Pires.- JaZes Machado.- José
Monteiro ele Ca..~trO". - Valter Franco.
- Licurgo Leite. --- Pedro LUdovi.co. -~
João Vilasboas. --- Vespasiano Mar
tins. - Munhoz ele Melo. - Roberto
Glasser.

N.O 366

No Capítulo relativo aos "Munict
pios", acrescentar:

Art. ... Os Municípios da mesma
região podem agrupar-se para a. ins
talação, exploração e administração
de serviÇOS públicos de interêsses co
mum. O agrupamento '- a.ss1m cónsti
Mdo será dotado de p~-sonalidade

Jurfd1ca limitada. a seus fins.
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Parágrafo ii.nico. Caberá. aos Esta
dos regular as condições em que ta1s
agrupamentos poderão constituir-se,
bem como a forma de sua adminfs
tração.

Justificação

1·- :€ste dispositivo é a reproduç§.o
quase literal do artigo 29 da Carta ce
10 de novembro, é uma inovação se.
lutarissima, no plano federal, que po
de encontrar. no -âmbIto estadual, sua
origem no parágrafo único do artig')
segundo da Ultima. Constituição da

- Bahia. ~ claro que, colocada nos têr
mos em que' está. na Constituição Fe
deral, esta disposição permit1rá não
sàmente o agrupameno entre municí
pios de um mesmo Estado, como en
tre municípios de Estados diferentes.
O disposItivo em nada fere a auto
nomia municipal, porque, eVidente
mente, não se cogita de agrupamento
compulsório. Todo e qualquer agru
pamento terá. sempre caráter faculta
tivo .. Na espécie, porém, o de que se
cogita é de atender a fins de tnterês
se comum. Basta que se trate de ser
viços de utilidade pública. - tenham
ou não finalidade. econômica. Uma.
usina central de energia elétrica, uma
estrada de utilidade regional, um hos
pital que atenda aos reclamos de uma
zona - tudo são exemplos de fins
para _os quais é possivel cogitar do
(Zgr-'..::pamento. Os Municípios isolada
mente consideràdos podem ser econô
mica e financeiramente incapazes de
levar a bom têrmo 1n1c1ativas de 1n
terêsse preponderante para os seus
muniClp.:s e para os municípios da.
mesma. região: por que, então, não le
var até êles, entidades de direito pú
blico. o espírito de associação e coope
ração, pelo qual. reunidos e entendi
aos tenham Vitalidade para cumprir
o que, sozinhos, não f3lI'iam? A aut~

rlzação constitucional, daD.do, ade
rnais. personalidade jurídica a taIS
agrupamentos, facU1ta-llies o recurso
ao crédito e lhes- dá um relevo que
se traduzirá em múltiplos resuItadOl
práticos aprec1àveis.

Sala das Sessões, 11 de junho de
1946." - Regis Pacheco. - N egrefroB
Falcão.

N.O 367

SEQAO m
mtrLo IV

Capítulo I

Das rendas púb11cas

SEÇAO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Substitua-se o item m do art. 127:
m. A União, os Estados e os Mu

nicípios, desde que consigam aprova
ção do Congresso Nacional, poderão
criar outros impostos, além dos q'J.~

lhes forem atribuidos por esta CODS

tituição. Tais imItostes, no entanto.
caberão sempre às três entidades pú
blicas, devendo sua arrecadação ser
efetuada diretamente pelos três apa
rêlhos árrecadadores distintos, na ba
se de 2Q%' à União, 40% aos Esta
dos e 40% aos Municípios.

Justificação

Em. países de sistema financeiro em-.
pirlco como o Brasil, tôda disposição
que enlaçar um nível de govêmo a.
outro é, de antemão, cont."'a-indicada.
A discr1m1nação de rendas - ponto -.
crucial de um bom e pacífico sistem'l.
tributário - deve ser prevista total
mente.

Cada· órbita governamental deve ter
seus tributos distintos, e jamais se
deve permitir interrelações, que leva.
riam a um mal-estar constante, já.
que um IDVel de govêmo teria qua
manter um perfeito .aparelho de con
trôle sôbre o aparelho arrecadador 10 
outro nível, o que é impossível dados
os sistemas de escrituração vigentes.

O que se deve fazer é traçar ante
cipadamente uma sadia política trf
butár1a, fazer uma consciente parti
lha dos tributos, e deixar'cada esfe
ra de govêrno à sua própria sorte e
evolução. Tudo sObre uma esclarecida
supervisão do Parlamento.

Deixar a.os Estados capacidade para.
arrecadar impostos da União ou dos
MÚDic1plos é abrir uma porta à -con
tusão e ao empirismo financeiro_ Em
nenhum pais do mundo, mesmo nos
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mais avançados, tal sistema de " de
'Volução" deu resultados satisfatórios.
já que exige um aparelho de contrô
le ca.ro e diff.cil de funcionar profun
damente. Como se, bateu Rui, na
Constituinte de 91, nenhuma órbita
de govêrno deve transformar-se em
"pensionista" de outro..

E' isso o que na prática redunda
ria àa disposição do anteprojeto, em
bora outro o espírito do legislador.
Além do mais, ficaria sempre o Muni
cípio na contingência de converter-s~

em credor de uma órbita do govêmo
eminentemente mais forte, o que na
maioria dos casos tornaria a cobran
'ça do débito dificultosa, constrange
dora e, afinal, contraproducente.

,,~

Sala das Sessões, 11 de junho de
1946. - José àe l.fagalhães Pinto. 
Gabriel Passos. - Mário Brant.
Licurgo Leite. -- José Monteiro de
Castro.

N.o 368

Suprimam-se as letras b e c, Co')
n.o 4 do art. 127.

Sala das Sessões, 11 de junhó de
1946. -' Nestor Duarte. - Café Fi
lho. -, TeóduZo de Albuquerque.

N.O 369

SubstitUa-se o inciso VIII do arti
go 127 do Projeto de Constituição pelo
seguinte:

Art. 127.
VITI. Os' Estados, a partir' de 1950

darão anualmente a cada ,Município
10% do excedente da arrecadação ~rj ..

butária estadual sôbre a re~da muni·,
cipal no respectivo ,território, Os
municípios das Capitais não gozarão
dêste benefício. '

Justificação

O inciso vm do art. 127 do Pro
jeto de Constituição estabelece que os
Estados darão anualmente a cada
Município metade do que a arrec3.da
ção tributária estadual, feita no r~..s"

pectivo terrritório, exceder a rei:lda
municipal. Tal dispositivo const1~

uma ameaça grave contra. as fina..a
çss estaduais já. profundamente -gol-

pearlas pelo projeto. Não se compa
dece com a bc-a orgariização fia.an·
ceira da federação e equilíbrio ')r~a

mentário dos municípios com o a.rra.
samento financeiro dos estados. Ve,
jamos as conseqüências fatais a q'le
chegaríamos se ta) dispositivo ~ôs.:;e

aproyado. Tomemos para base de
1J.OSSOS cálculos o ano de 1944 A re~

ceita tributária dos Estados em ta.
eJi-ercicio financeiro, atingiu a ".
Cr$ 3.168.355.902,00 e .a renda muni
cipal elevou-se a 1.251.193.975,00.

Destarte a receita tributaria dos Es
tados excedeu a renda dos muniçtpb.3
brasileiros em 1.907.159.927.00 Or!1
~e adotássemos o critério "estaticida'
estabelecido no inci&l vm do art, 12"'
do Projeto lnflingiríamos aos estados
um prejuÍzo de Cr$ 953" 579 ,96~.úu.

~ste ê o preço que teriam de pagar os
E:::t~,dcs p!:1g, adoção de tão ir.iql:io
d~spositivo .

Se, porém, atentarmos para a cir
cunstância de que .os Estados já "ao
perqer 41.696.893.00 do impôsto de
transmissões causa. mortis .. " .
61.912.745,00 do impõsto de Indústrla~

t; Profissões e 75.951.471,00 do im,
pêsto sôbre exploração agrícola e tn
dustrlal, teremos um. prejuizo total
para as finanças estaduais no' mOll
tante de 1.333.140.072,00. Enauiint,0
isto a contribuição da União para os
m.unicípios vai ser apenas de 10% s!}
bre a arrecadação do ilnpôsto de re~

da isto é cêrca de 131.191.748.JO ou
seja aproximadamente dez vêzes me
nor do que o sacrifício dos Est~dos.

Entremos, porém, um pouco mais
na análise do dispositivo catastl'ófico
do projeto. Aplicando a técnica 000
~ada pela douta Comissão de Consti
tuição temos que chegar a resultadOl
verdooeiramente alarmantes. Senão
vejamos. O Estado de São Paulo, a
mais forte expressão econômica da
Federação Brasileira, terá a sua renda
tributárla reduzida. de 1.309.636 .130,00
para 1.184.040.828.00. Deduzindo-se
destas últimas cifras a. quantia cor
respondente às rendas dós municípios
bandeirantes em 19-!4 ou seja.
452.800.799.00 teremos que o ~edente

da receita tributária estadual sôbre ~s
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rendas municipais naquele estado ele
vsse a 731. 174.027,00 que s1gn1f1ca.
que' pelo dispositivo do projeto São
Ps.u1o terá que entrega.r aos seus-mu- .
nicfpios a quantia. de S65.587.013.(K). Se
porém adicionarm-os a esta quantia o
montante das perdas que o Estsdo vai
soir·er em relação a.os impostes de In:
dústrias e Profissões e Tra.nsmi.ssões
Ca.usa Mortis, teremos um prejUÍZO to
tal e brusco de 491.182.317.00 para o
orçamento de São Paulo o que irá
concorrer inevitàv-elmente para o dese
quilíbrio financeiro do grande Estado.
Passemos, agora, para. o menor Esta.
do da Federação, o Estado de ~rgtpe

Consoante a técnica do Projeto a re
ceita tr~butária desta unidad:e federa
tiva desce de 35 .841.~,OO para.
30.792.926.00. Atendendo-se à circuns
tância de que OS munici'pios sergipa
nos arrecadaram em 1944 a quantia
de 11.098.720,00 chegaremos à cónclu
sã.o de que para cumprir o axt. 127 
vm .sergipe terá que entregaI' a seus
municfpiôs a quantia de 9.847.103.00
que adicionada à' quantia de 325.744.00
que o Estado perde do impõs
to de Transmissão Causa Mortis
e 4.722.698.00 do imJ)Ôsto de Indústtias
e Profissões teremcs em números re
dondos a perda de 14~895.545.00 em
benefício dos municípios. S'e a esta
perda adicionarmos a quantia de
11.678.887.00 {:orrespo;Údente.,.ao im
pôsto de produção que não consta no
projeto, terem-os qu-e o pequenino Es
tado perderia 26.574.422.00 o que im
portaria no seu arrazamento financei
ro e na impossj.bilidad-e material de
continuar figurando como rr..em·bro da
Federação, o que inquestionà.velmente
se1i.a uma iniqUidade pois 5e...-rgipe tem
concorrIdo para o progresso material
e para a expansão àa cultu:ra na.clo-
nal. . O Estado de Alagoas paTa a
a.plicaçáo do mal-fadoo.o dispositivo
perderá 5.242.506.00 perdendosinda
5.041.164,00 do fmpôsto de Indústrias
e Profissões e 182 .860,00 do lm:pôsto d~

transmissão Causa Mortis. .

O refôrço das rendas municipa.1s não
constitue descoberta feita pela Uus..
tre Comissão de Constituição. Trata..
se de uma justa. aspiTação dos povos \.
liVres de todo mundo cIviliZado. Já no

1.o Congr~ Pan-Amertea.no de Mu
nicípios reunido- em Havana. em 1939,
a delegação argentina sustentava êàte
princípio: ,

"No hay vida. municipal efectiva. s1n
los recursos econômicos in-dispensa.
óles" .

Sím, devemos pleitear o aumento das
rendas municipais, nunca, porém.. com.
a ruina financeira dos Estados. E'
êtto imperdoável copiar sistemas fi
nanceiros de outros paises para os
aplioearmos ao Brasil sem a necessária
adaptação à realidade nacional brasl
l-eira. E' ,isto o que· Visa a. nossa.
emenda.

Sala das sessões da Assembléia Na
cional C-onstituinte•.em 11 de junho de
1946. - Leite Neto. .

N.O 370

Ao artigo 1.27:

I) No in-eiso terceiI'o diga-se:
«A U-niâo e os Estad·os sÓ pooêrJo

criar outros impost'Qs, al~m dos que
lhes são a tJribuidos pOT esta. Ccnsti~

" tuição. med.iante parecer da C<JIDis-
são IntJerparls.m-erutar de Planejarnen1jo
:Econômioo Social.

§ 1.o - lts.ses impostos serão a rre
cadad:os pelos Es,ta'dos qu-e de .sua ren
da. resultante, à medida da arr~ad-a.

'çáo. entregarão ·vinte por cento à
União e quar.enta por cento aos Mu.
nidpios em cujo território ela se efe
tuar.

§ 2.° - Também aos M·un1cipio.s.
medianroe parecer da referida C"...omis
sã-o,· será permitido criar outros im.
postos, além dos que lhes sã.o 9.-tribui
dos por esta Constittúção.

rI - Altere-se 8. coI-ocaçã.-o dos m
eisos VI e VII, passando a redaç~

do últim·o para o primelIo e vice-versa,
e acreooentando-se a palaws ""rCTrl
tórlos" de forma a ficarem. redigidoo
da seguinte manei!"a.:

VI - «E' vedado à União. Estad(),3,
T.erriltól"ios, Distrito Fede-ral e Muni- .
cipios, .estabe100er barreiras a1:fa.!1:de
gá:r1as ou outras Hmitações c:r.O tráfe
go por meio de impostos interesta·iuais
oU intermunicipais. de trâDlSito, de via-
Ção, de tra.nsporte. ou outros que gra
vem ou pelItnJrbem a. ci.reula.ç.âo dos
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bens e dias pessoa.&, ou dlos vefcuI:os que
Q5 transportem.

vn - Os Estados. Ten1tõrlos, Dis
mito Pedem!· e os Mundciplos não pc
6erão estaibe1eoer diferença tribut~ria.

em razão da procedêD.cia, entre bens de
t:.uaIquer natureza..

Justijica,ção

Os encargos fiseaJs d'e'Vem ser dis
Cll'imiri.s.dJos, o mais' min:uciJosa.m:ente
poss.ivel. Não é, entretan·to, aconse
1bável nos· tempos modiemos, dada 9.

velocidade do desenvolvimento da ati··
Tidade coletiva, vedax-'Se ao ,l)Oder po
OOco a COOIllpetência de laIllQaI" tlI'ibu
tos, em beIlletíc1Q geral, sôbre -mod!9.ll
da'des produtoras de rendas que, por~

ventura, sejam Inventadas no futuro.
Também a econom1.a .e a ciêncta das.
finanças, m.()dernamente, admiJtern
lançamento d:e imposbos, taxas, m
butos em geral com fi:ns especializados.
o que aconselha, nas modeTnas Cons
tiQJ.ições, prevêr-se a. hipótese da on~

ção de novas verbas de renda orç':à
mentárla. Essa. faculdade, entretantc.
dev,e comer-se em limites. tambem
Constitucionais, evitando ar:bítri'O ao
poder trlbutáTio do Estado. SUjeitan
do-se a criação de tais verbas s.o exa
me prévio da Comissão Interparla..men
tar de Planejamento Econômico S0
cial, fícs. est3lbe1ecião· que .0 eV~!lJt-o'

,só se V'erificará mediante estudo d>os
seus efeitos na econômia. nacionaJ.. o
que é de suma importância e ev11iará.
os percalços de surpresas perturbado
ras aos con,tribuintes. Admitir-se -á..
assim, as eonq~tas cientificas. a.d
ministra.t:tvas. sem ameaçai" a ordoem
econômioo-5ocial; máxima preocupa
ção da modlerna estrutuTa política.

Salla das Sessões, 11 de jun.ho de
1946. - Berto Conclé. Segt1.d.a$
Viana. Pedroso Jilntfor. - Luís
Lago.

N.O 3'71

Ao artigo 127, pará.gxafo prlmeiro:
SUJbstitua~se pelo seguinte: r

"Sômente serão devidos os tr1bl~.JOS

c:r1ados em lei quando "constarem do
orçameIllto, ressalvada a ta·rifa adua
1Ile1ra.e "a trLbutaçã.o eLe guerra··.

Artígo 1'59, § 37:
Suprima-se.
Sala das Sessões, 8 de jUnho de 1946

- João Cleojas. - AZde SaJ.1Z.paio. 
AU3"eZian.o Leibe. - ToZedo Pisa.
Plínio Barreto. - Paulo No{J1LeiTa.
Rui Palmei.ra.

Justificação

A redação dêste diepositivo afasta.-õe
visiy.elmente do que foi vataiCio na c0
missão Constitucional, oonforme se,:,4

. fácil ·verificar (Diário Legislativo 
lO-5-4{» •.

A Comdssão quis evittar de maa..ell"&
mais categocica que fôssem cr1000s im
postos d'UI"ante o exercíc!o financeiro
e ciJeterID.in.ada., desdte logo, a sua c.r
lbrança ou arrecadação. _

Mas a imposi'Ção fiooal, mesmo nao
't.en>do si'do cobrada, pooe ser d'e'"li:da.
!nO caso em. que fõr criada por lei ~
pecial e, ainda. itlo1u.ida no orçam~!1:ro.

Nestas condições a redaçã.o proposta.
é mais clara e sintética evitando \}lM.I

quer confusão ou in1ietrpretação.
Aliás a redação acima tornará par

oomp1leto desneceS5ário o § 3'7 do an.
159, do C.apíttrlo da Decla!raçã,.o d;e Di
it"eitos.

N.O 372

Titulo IV - Capitulo m - (Ar'"~go

141) •

Substitua-se o titulo "da Fiscalização
da Administração Financeira!' pela
simples expressão - Do Tribunal de
Contas - AZde S;... mpaio.

Justifi.cativa

O titulo está excessivamente vas
to para a matérta qu~ abrange. O
Tribunal d~ Contas é um simples ór
gão auxiliar do Poder Legisla,tivo e o
capitulo que o mantém como institui
ção não poderia pretender que hou
vesse sido tratada a extensa. matér\a
de que o titulo cogita.

Basta ver que o Código de Contabi
lidade é um. imenso m8lnancial de pre
ceitos de fisca1izaçã.o financeira. que
hão de ser cumpridos pelos !unc1onâ
nos perante os seus superiores h1era.r
quíeOs e estes perante os Ministros. O
próprio Código Penal tem d1spos.ttivos
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função prec1pua. fiscalizar as contas
em face das Leis que a regem; por
êste item. só á legalidade dos contra
tos, e das a.posentadorias, reformas e
peIliSões fica. debalJro de· sua ação;
escapa-lhe o exame da ilegalidade dos
demais atos administrativos; O que
vale ãizer desaparece a ação eficiente
do Tribunal como órgã.o preservador
da lei na qualldSlde de: mandatário do
Congresso.

Por sua. vez o P..rt. 141 faz uma res
trição inaceitável à 2,ção flscsllzadora
d~ Poder Legislativo, ao preceituar
que a. fiscalização se exercerá por in.
tennédio do TriDU!lP.l de Contas. A
fiscalização do Poder Legislativo é.
como se sabe, ampla e autônoma.; &
ação aUXillar do órgão especla.lizad(}
não a· poderia restringir como, por
inadvertência, resulta do texto.

Por outro Lado, a função' f1scallza
dora do Poder Legislativo constitui
direito implic1to nos regimes políticos
e é impróprio. como redundante, que
se prescreva essa. atribuição no Ca
pitulo doe flscal1za.ção financeira.
Alde Sampaio.

N.O 374

Ao § 1.0 do art. 142
Redija-se assim :
"Os M1nistros do Tribunal de Con

tas serão nomeados pelo Presidente
da República., com aprovação da maio
ria absoluta do Senado Federal, e
terão os mesmos direitos, garantias e
prerr"~gativa.." dos Ministroo do Supre
mo Tribunal Federal, obedecidos, para
a sua investidura, os requisitos do ar
tigO 75".

Suprima-se o §' 2.° do art. 142.

Justíficattva

E" tradição do direito constitucional
brasileiro dar aos M1nlstros do Tri
bunal de Contas as mesmas vanta
gens e garantias asseguradas aos d.o
Supremo Federal. Veja-se o art1go
100 da Constituição de 1934, e o arti
go 114 da Carta de 1937•. A Consti
tuição de 1891 - art. 89 asseguraw.
a vitaliciedade dos membros do Tri
bunal de Contas.

Não se compreende ,pois, 8 diferen
ça de tratamento preconfsada no pro
Jeto.
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o Trlbunal de Contas é um órgão
de alta relevância. ateDtas as atri
buições que lhe fixa o projeto. Aliás
desãe a. sua criação, em 1890, Rui
Barbosa o considerou um "corpo de
magistratura intermediária entre a
Administração e a' Legislatura" e
"colocado em posiçso autonoma, com
atripttiçães d~ revisão e jUlgamento,
cercado de garantias contra quaisquer
s.meaçss, para que possa exercer as
suas funções vitais no organismo cons...
titucional". (Vide Exposição de Mo..
tivos que acompanhou o Decreto nú
mero 966-A. de 7 de junho de 1890. do
Govêrno.. Provisório).

Em Assembléia Constituinte. 11 de
Junho de lS46. - Alberico Fraga.

N.o 375

Ao § 3.0 do art. 142

Redija-se assim:

U O Tribunal de Contas terá quadro
pr6prio para o seu pessoal e as mes...
mas atribuições previstas no artigo
13 para os tribunais judiciários".

Justijicação

Além de harmonizar a matéria com
o disposto no § 1.0 do art. 142, res..
taura-se o vencido na Comissão Cons..
titucional em sessão de 13 de maio
último, que a redação final do Pro
jeto alterou sem nenhuma vantagem.

Em Assembléia Constituinte, 11 de
junho de 1946. - AZberico F,-aga.

N.o 376

Ao art. 143, inciso I

Redija-se assim:

UI - Acompanhar e fiscalizar di
retamente ou por delegações organi
sadas, de acôrdo com a lei, a execução
orçamentária"•

Justilfcação

Visa a emenda corrigir wn êrro,
pois, de fato, é por delegação e não
1)or delegado que o Tribunal de COn
tas fiscaliza a execução orçamentária.
Restabeleça-se o disposto 1'10 artigo
SO da CODStituição de 1934. .

\

Em Assembléia Constituinte, 11 c~
junho de 1946. - Alberico Fraga.

N:o 377
/

Titulo IV - Capítulo m ~ Arti-
go 143

Transforme-se em. artigo o PM"á-'
grafo 2. ° e ponha-se como seu pa.
rá.gra.:fo único o a.tual parágrs.fo 3.o .
- Alde Sampaio.

Justi1icativa

O Projeto de eonsti-tuição, tSlvez
no propósito de reduzit o número ro
tal de artigos diminuindo a impres
são 'de constituição sem fim, passou
a abusa.r· dos parágrafos. pondo soe
essa forma ma.téria int-elr3.mente di
versa da t.ra.tada no text-o principal.

O fato se reproduz neste art. 143.
que engloba uma sérié de parágrafos
com prescrições distinta.' e com im
portância própria cada. qual mais ele
vada . O parili,grafo 2. C) é o dispo-
sitivo fundamental com referência 9,()

funclonamen,to do Tribunal de Co~·

tas. .A Const.ituição de 34 havia. er
rado ao pô-lo come. parágrafo do ar..
tigo 101; o i?rojeto avança mais no
ênc. de sistemática, transformando
tudo em parágrafo. .

O parágrafo 3. (; é ace&6!1o do par
rágr8'.fo 2.°, mas está com êle, na série,.
no mesmo pé de igualdade.

Em conjunto. d. matéria dos quatro
parágrafos qUE" estão no Projeto su
bord.inados ao art. 14.3, refere-se s.o
funcionamento do Tribunal de Con
tas: a do próprio _...tt. 14~ prende-se
à. determina.ção de sua compe-tência.;
coisas que Quand<l muito serão afins.
mas nUnca idf'.ntificáveis como prin
cipal e acessório.

O Autor da. presente emenda. pro
pôz a ~ill·ãc do art. ]43 com o 141,
de modo que c que neste momento
se sugere·é que o parágra.!o 1.°. o 2
e o 4. Q !.igur~m sol a forma a.utO..
noma de artigo, dando-se a.o 2. 0 a.
preferência de colocação em primeIro
luga.r, po1' ser ma.is importante como
aeão do Tripunal de Conus - Alde
S'ámpaio.



-201-

N.o 378

Título IV Ca.pí~ulo m - Arti-
go 146

Redija-s.e da seguinte' forma:
Art. 146. Anualmente as Câmaras

Municipais procederão ao jtilgamento
da.s contas do Prefeito. - Alde Sam
paio.

Justificativa

O a.rtigo como está ence...-ra. uma.
restrição à ação fisca.li.zadora. das Câ
maras Municipais.

A fiscalização a.dministrativ.a exer
ce-se per diversos meios, entre os
quais a própria ela:Joração orçamen
tária que prescreve um programa e
dá recursos para executá-lo. O jul
gamento das conta dos Prefeito é um
ato de fiscalização, mas não o único.
-como a redação do artigo pode dar a
entender. - Alde Sampaio.

N.o 379

Suprima-se o parágraf.o único do
artigo 150:

Justificação

. A emenda visa apenas suprimir a
restri~ãoanti-democrática. no direito
do' võto dos sol-d3.ldos~ marinheiros e

. sargentos. Quanto ao ê s t e s últi
mos apresentamos igualmente emen
da específica, visan.do assegurar-lhes
o d1reitoativo de cida.dania, para a
h1Jpótese .de não preferi!" a. Assem
bléia.. como se~a maisacon.selhável,
o cr!tério mais amplo contid.o na.
emenõ-a ora em justificação. Não se
concebe a prescrição do direito do
voto p2.ra aquêle a quem se impõe
de sa·cr2ficar a vida, como ainda re
centemente aconteceu nos campos da
Itália. em defesa da Pátria e das
instituições democráticas. No discurso
que pronunciamos na sessão de maio
a matéria está suiie1entemente 'es
tudada.

Sala. das Sessões, 11 de junho de
1945. - Negreiros FaZcão.

. N.o 380

Título V - Oapitulo I - Artigo
1M - Item TI, letra a:

Onde se diZ:
44tenh3. exe-""Cldo as suas fun-ç.óes".

Diga.--se:
"tenha exercido a função'".

Justificação

Hã. eqUÍVOCO em pôr no plural.
A função'ai é o exercicio de uma
a.tribuição e, portanto, deye estar no
singular. - AZ~ Sampaio.

N.o 381

AO art. 159:

Redija~se ass:m: .
"A Constituição assegura aos brasi-

léros e estra.ng€~ros residentes no :pais
ao inviolabilidade dos àireitos concer
nentes à libe:rd~cle, à segu:-anç3. indi
vild.ual e à propiredade. nos têl~OS

segUintes" .
Pa~'€eêm d-esneces:5i~i2.3 e mesm:>

chocantes, B.ssitn à primeira vista as
}:ala.vras "l'€s~dent(:s no país". Não
foi sem :-azfto, porem, que as adota
ram as Constituições de 1891 e 1934.
As garantias aos direitos ind.:''Viduais
1:ão devem amparar aver..turei:::os que
u~netrem clandestinamente TIO terri
t-6rio nadon.a1. E náo se diga Ç!ue a
r.J.pétc...se está prevista no art. 160 do
ProJeto quando es:t:.ltui que "os dÍl~€i

tos inu:'Yiduais e as suas g2.rant!as.
quanto aos estrang~iros, sofrerão as
~:estrições que a lei estabelecer. por
motivo de ordem pública ou segurança
nacional". ~SS€ dispositivo se refere,
evldentemente, aos est!ang-ciros já fi
xados no país.

Sala das Sessões, 11 de junho de
194:6. - EteZ'Z)inó Lins. - Souza. Leão..
. Ferreira. Lima. - Osvaldo Li77UZ.

- Oscar Carneiro. '

N.O 382

Ao § 11 do an. 159, redija.-se assim:
"O casamento será civil e gratuito o

seu processo, a documentação respec
tiva, como' a sua celebração.

O casamento religioso equivalerá o
casamento civil d-esde que se obser
vem o-s impedimentos legais dêste. e
seja, a requerimento dos celebran~s
ou de qualquer inrte!"essado. inscnto
.no registro civil, que será gmtuito. A
lei assegursI'á. a: lndissolubilldade do
casamento religioso celebrado na for
ma aqui indicada, se assim deterlDi
nar a religião a cujos principios e ri
tos se conformarem os nubentes.
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Justifit:ação

A gr,a,tuldsde d<J casamento civil só
a.ti~oirá. 06 Uns desejados pela lei se
gratuito fÔr o processo com a respec
tiva., documentação. A emenda. man";'
tem. ooon melhor redaç§.o, o final do
dispositivo e acrescentJa Q.ue o casa- 
menta é lndiS501úvel, se assiin dispu
zer a. religião sob cuja lei fôr reali
zado.

Sala das sessões 11 de Junho de
1946. - Nestor Duarte. - Café Fi
lho. - AIcysio de Carvalho. - Pli11ÃO
Barreto. - Hermes Lima.

N.O 383

Ao § 45 do art. 169':
Suprima,-se.

Justificação

O art. ISO d() projeto oonsagra. o
tr8!dicional principio de que ~'só pelo
v<>to da maioria absoluta ou seus
membros podem os tribunais de<:la.ra.r
a inconstitucionalidade da lei". E o
art. 33 atribui CQlIl1petênc1a a'O se
nado Federal para sos·pender a exe
cução, no todo ou em parte, de lei,
decreto ou ato, decl2zados inconstitu
cionais pelo órgão competente.

O § 45 de; art. 159 dá ao Juiz a fa
culdade de negar apliooção às leis
que contrariem a Constituição ou .jS'

princ:í.pios noela cott:lSagradoo. E' claro
que na sua funçáo normal de julgar,
o juiz tem· que apreciar a lei à luz do
texto constitucional e n-egar-lhe apli
cação. se contrária à Oonstituição.
Não é preciso, porém. que assim se
declare em dispositivo constitUIClonal. '

Tanto mais tendo':se em conta o
que dispõe o art. 190 combinado com
o art. 33 do Projeto. A disposição
que a emenda manda suprimir é de
direito judiciário civil. Não cabe
nll.lIIla Constituição.

Em Assembléia ConstituiIite, 11 de
junho de 1946. - Alberico Fraga.

N.o 384

O artigo 159, § 10 reza:

Por motivo de convicção religioSa,
fUõsáfics. ou politica., ninguém seri.
pZ1:mdo de qualquer d<l5 seus dil'd-

tos, salvo se a invocaT para ex1ÍniT-ae'
de obr1gâção, eDC8rgo ou serv1ço.
impostos ~hI. lei 8.0& br&S!1elros.

Emenda:'
Acresoente~se. depois do ponto.

su:bstituido por virgula, - ou não oz
queira substituir por outro~ maÍS one
TOSOS~ se isto ccmmer aos interésses'
do Estado, tica:ndc assim redigido:

P'O'r 11ZOtivo de conviçção religioS4~

jilosófiaJ, ou política, ninguém ser4:
priVC'..do de qualqu.er de seus riire'ttlls,
salvo se a i-m;oca,r pagoa eximir-se éle"
obrigação, encargo ou serviço, impos
tos pela lei aos brasileiros~ ou não os'
queirii substitufT 'POT outros mais one
rooDS" se isto oomner aQs interêsses do·
Estado.

Sala das sesSões. 11 de' junho d.e,
1946. - Guaracy Sil1.'eira. _. R01'J7,eU.:
Fiori. - Baeta Neves. - Pedroso
JúniJOr. - Segad.a$ Viana. - Artur
Fischer. - Melo Braga. - Ben1amim
Faroh. - Euclides Figueiredo.
'Coelho Rodrigues.

, Justificação

A emenda visa. proteger 05- que tem
eoott'Úpu1os de consciência, quan.to ao
mandamento' não matarás. São ra
ros, ma:s o direito de consciência é
dos mais sagrados que um indivfrluo'
possui e nenhum povo civilizado po
derá deixar de reconhecê-Los. Uma
das maiores indignid8ldes pratlc::.das.
pe10s nazi-fascistas foi mandar fuzi
lar· tais pessoas, como rezavam os te
le~amas de Roma e Berlim, nos prl
.meiros tempos. Nosso Projeto de
Constituição não os condena à. morte.
ruas laDJÇa-lhes uma con:denação benl
mais pesada para h'Omens que amam
a Deus e amam sua terra: a. morte Cl-
vica, a cassação de direitos. '

Os Estadós Unidos agira.m de ma,
neixa. diferen·te: esta.beleceram por
leJ. os trabalhos que deveriam ser rea
lizados pelos que manifesta"mm taJ.s.
escrúpuI05. E ao mesmo tempo esta
belecerem um serviço educativo ~-'
Tavilhoso, como se vê na pellculs. 
O sargento York.

Centenas dêsses c.rlstãcs que mani
testaram escúpulos de consciência
foram encarregados do serviço de pa
diolagan, nos postos avançados de as-
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sistêncla aos feridos. e um dêles foi
três vezes cond.ecorado. a úWma pelo
Presidente Trumam: até cair ferl40
havia salvo mais de quarenta. solda
dos na frente de batalha.

Plela 'emenda apresentada. em YeC
de condenann,oS à morte cívica 08
que têm es<mípulos de con...c:clênc'b.,
damos a ê1es uma oportunidade d~

ser ooupa'C1os em, serviços mais onero
·sos do que aquêles impostos pel~50

leis. Ao soldado que recusa matar
será dado serviço em que êle exponh,
.sua vida na defesa nac1onal, como
:padioleiro. enfermeiro em posto6
avançados. radiOll:elegraf1sta em excUlr
8ÕeS }J€rigosas. e mil outros que exis>
tem em caso d;e guerra. DestM"t.e
fica afastado o justo receio de que o
escrúpulo de consciência. seja uma
desculpa para. eximir-se de encargos
em que a vida esteja em risco a cade.
insbante.

Salia das Sessões, 11 de junho de
194i). - Gua'i'acy Silveira. - Pedro
.$O Junior. - Benjamim Farah.

N.O 385

Redija-se assim o § 39 do artigo 159:
§ 39. Não será concedida extradição,

por delitOs polticos, ainda quando haja
conexão com crimes comuns. Em ne
nhum caso será concedida extradição
de brasileiros. O Govêrno não solici
tará .a Estados estrangeiros a extra
dição de brasileiros que" neles se te
nham refUgiado após cometer qual
quer delito poltico. Nenhum· brasilei
ro serã expatriado ou proibido de en
trar no território nacional._ mesmo em
-estado de guerra.

Justificação

I - Por motivos óbvios, a emenda,
seguindo a orientação das mais mo
dernas Constituições democráticas, e
-com o naturalissimo objetivo de evitar.
sob alegação de crimes comuns simul
tâneos, a extradição de autores de de
litos políticos. sugere que se amplie a
proibição da extradição aos casos de
.crilnes conexos. . ,.

n - Uma vez que a Constituiç9.0
brasileira. não perrntte a extradição de
estrangeiros. por crimes poltlcos 
nada mais natural do que ela própria

proibir às suas autoridades que recla
mem a extradição de brasileiros que,
em virtude de delitos polticos, se te
nham. refugiado em Estados estrangeI
ros.

TI! - A ressalva contida na allnea.
final, pela qual não se admite a expa
triação de brasileiros nem, seja qual
fôr a circunstância, a proibição de
sua entrada no território nacional 
é de justificação evidente por si mes
ma, e visa eVitar prá.ticas. abusivas e
viciosas. das quais a nossa história po
litica regista não poucos' exemplos,
durante as diversas fases da vida re
publicana.

N.O 385-A

CAPíTULO m
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 154, § 26. E' reconhecido o dí
reito de greve.

Justificação
Considerando que o adendo "com as

limitações impostas pelo bem piibli
co'~ vem prejudicar uma conquista da.
classe traba.hadora, única arma de
que du>põe nas suas justas reivindica
ções;

Considerando que sob a alegação
"com as !imitações impostas pelo bem
púbtico~·. entrará em jÔgO o poderio
d2.S grandes empresas, transformando
as reivindicações justas em "caso de
policia" como v.imos, no caso da Light
ultimamente.

Sala das Sessões. 11 de junho de
1946. - Agricola de Barros.

N.o 386

Ao Art. 159, acrescentar, onde con
vier, .cs seguintes parágrafos:

§ Os detidos ou presos políticos
serão recolhidos em lugar não- desti.
nado aos presos comuns e não serão
submetidos a. trabalho algum ou à re
gulamentaço vigente para os presos
comuns.

§ Nenhum det.:!do ou prêso, fica-
rá incomunicável em relação ao
advogado de sua livre escolha por
mais de 24 horas. .

§ Todo fato contra a integridade
"'Pp.ssoal. a segurança ou a honra de
um detido ou prêso será. imputável.
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salvo prova e mcontrãno-, a quem o
prenda cu mantenha detido. E' dever
irrecusável de qu.alqüer funcionário
úl&. subordinado recusar o cumprimen
te de ordens que importem em viQla
ção desta garantia.

Justificação

Os direitos e garantias expressos
nestes três parágrafos são daqueles
oue encontram na sua simples leitura
Já mals completa fundamentação.
Tratar- especialmente aOs presos poli
ticos. impedir que qualquer detido ou
prêso fique por mais de 24 horas im
possibilitado de se entender com o seu
defensor legal, e assegurar aos presos
ou detidos o direito elementar de res
ueito à sua incolumidade física ou mo
Tal - são imposições do próprio de
"er de solidariedade humana.

Sala das Sessões, 11 de junho de
1946,. - Regis Pacheco. - Negreiros
Falcáo.

N.O 386-A

CAPíTULO m
DOS DIT~TOS soc.u.as

Art. 164, § 24, n. o VI.
Repouso semanal rem1ll1erado aos

domingos, nos dias feriados, determi-
I:4.dos por lei. .

l

Justificaçáo

Considerando que o trabalhador ga
n.ha 'jjaixo salário e que não .pode fi
car sujeito às perdas decorr.entes dos
a.escontos nos dias feriados, santifica
dos e domingos, o que ocasiona ma:!o
Tes t..-anstomos em sua alimentação já
defiicente e miseráveL

sala das sessões, 11 de junho de
1946. - Dr. Agrícola de Barros.

N.o 387

No capitulo dos Direitos Indi:vt-l
duais, acresoentar:

§ - E' reconhecido o direito de
asilo a todos os perseguidos politicos
que respeitem o regime democrático,
a sobera.nia e as leis da República.

Justiticaçáo

Para que justificar o direito de
asilo? E sobr.ettudo para que justifi
car o direito de asilo àqueles servi
dores .da democracia que, vítimas.
nos seus países de origem, da prepo
tência, da. tirania, e dos abusos anti-

democráticos dos que estão no Po
der, -rem procurar ambiente de li-

. beIUade no Brasil? .

Trata.-se de um daqueles direitoS
que, mesmo não expressos, decorrem.
!.mpllcitamente do pr-ópno regime, sob
o qual vivemos - e que, a~~ éon
.'Vem gravar no texto constitucional
como uma demonstração do espírito
<;,ue preside à elaboração da nossa.
carta agna, dando a todos os h0
mens livres do mundo' a segurança
d.e que a nossa Pátria é um refúgio
aos perseguidos, aos violenta-dos de
todos os quadTantes d;a terra, que
para ela queiram vir, respeitando a.
nossa soberania, as nossas leis e o
nosSo modo democrático de viver.

Sala das Sessões, 11 de junho de
1946. - Regis Pacheco. - Negrei.-
ros Falcão. .

N.O 387-A

OAP!TOLO m
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 164, § 32.

Inclua-se, onde convier.

O ensino primário, urbano e rural,
é gratuito e obrigatório. O ensino
ginasial e superior é gratuito em t0
dos 00 seus ramos e graus.

Justiticat;ão

Considerando que é grande a por
centagem de analiabetos.

Considerando que inúmeros talen
tos, filhos de pobres, ficarão, por fal
ta de recursos, perdidos, não podendo
continuar os seus estudos.

Considerando que é obrigação do
Estado, amparar to-dos os seus filhos.
e, ao mesmo tempo, aproveitar, em.
seu benefício, inteligências que fi-

# carão perdidas sem· escolas superio
res gratuitas.

Considerando que inúmeros brasi
leiros ilustres saíram das classes des
protegidas e pobres, graças aos au
xilies do, Govêrno.

Sals. das Sessões, 11 de junho de
1946. - Di. Agrícola. de. Ba.TTOS.
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N.O 388

Ao parágralfo 24 do artigo 164.
Substltua-s~ a r-edação constante

do projeto ~la seguL'Tlte:
"O Estado não se limita a reconhe

cer a libe:t:dade política do individuo;
cumpre-lhe criar um minimo de con
dições necessárias a garantir sua ínàe
pendência social".e econômica. Para
isso a legislação do trabalho obser
vará os segUintes 'preceitos, sem pre
juizo de outros que visem melhoreI'
as condições dos trabalb.adores.~'

Justificação

DeYemos ter sempre em mel1te que
o conteudo social da Constituição é
que l.~e permitirá ~isolucionar sob sua.
inspir3.ção os problemas e angustias
dos homens e viver, oelho:i" do que
nos têxtc's das leis, no coração de ca
da um", como bem afirmou c jovem
e ,brilhante publicista Nêlio Reis.

Ssse conteúdo sociaL, se na verda ie
se encontra em i:oào o artigo 164 P

até em outros elo projeto, está mais
preciso, em relação à grande massa
91'oletária, no parágrafo 24.

Sua enunciação, entretanto, não lhe
permite ir além dos têxtos da lei, pa~

Ta penetrar no coraÇão àos que. são
alvo da justa atel1.ção do Estado; sua
rigidez e· concisão nâ( lhe pro:::icia~

a criação de um estado psicológico pa
ra que os t~aba1hadores sintam todo
seu alcance e verifiquem que, ao fi
x,ar princípios minimos e intangj'F~:is

de p:roteção ao trabalho e ao trabaUl2.
dor, nzo foi o Estado movido por um.
simples sentimento de comp2ixã.o :)~

los assal2...-iados, mas pOr um objet5
"'0 Inais alto, de asseg'U...""a:t em tooa
sua pl~niti.1de, o e~€rcicio dos direitos
:políticos, livrando o cidad.ã.o de, pelo
temor eis necessidade para si e para.
os seus, deixar doe u~:r, com a lihe"
dade indispensá.vel à existência da de
mocracia, âsses mesmos direitos po7i
tlcos. •

O t<':lxto proposto esta:bele·:e um
J;l:incipic, fixa um rumo: - o da de
mocracia. na sua concepção mais nu
bre e verdadeira, em que todos os 'ho
Dlens saibam e sintam que realizan-
do o dever social de trabalhar, estão

garantindo a si mesmos a ca.pacida:le
de exercer os direitos pollticos que 1h~s

permitirão participar cem eficiência e
com dignidade da direção dos destinos
da Pát.4.a.

Sala das Sessões, em 11 de ju.mo de
1946. - Sega&s Viana - Leopoldo
Peres - Baeta Neves - Peàroso Jú
nior - Artur Fischer - Melo BrafÍa
- Gurgel do Amaral.

N.O 389

Ao § 33 do art. 164:
Onde· se diz: "na localidade", diga

se "no local ou prõximc".

justificação

Como está redigida. a disposição é
inoperante. Em quase -tôda localida
de ào Brnsll há, pelo menos, uma es
cola.

Os centros povoados são, porem, dis
persos.

A vida l"UIal se desenvolve no êrmo.
As localidades podem distar léguas

umas das outras.
Para obrigar a emprêsa industr~al,

cOnJ.êr-cial e,. sUbretudo agrícola, á.

manter ensine prir.ná:rlo gratuito pa
ra S-ells se:;"vidores, e filhos dêstes, ê
ind.is~nsãvel que se adote a redação
p:m'Vosta, ou outra melhor. Como es-

,. .... '- " ..ta e que nao pode SUbslstlI.
Sa18. das Sessões, de junho de

1%6. - Nestor DUarte.

N.O 390

CAPíTULO m
OOS DIREITOS SOC!AIS

_tu"t. 164: § 24 n.O VI

Férias anuais remuneradas em do
bro.

Justificação

Considerando que as férias . anuais
au.."Ilentam a capacidade do traba.Iha
àor porque recupera energias dispen
didas no trabalho;

Considerando q,ue o descanso anu.s.l
deve ser físico e mental, para. ser
completo;

COnsiderando que o trabalhador em
férias, acaneta despesas maiores. com

transportes, passeios. diversóes.
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CoDSider8lIldo que além deMaS dea
J)esas em férias o trabalhador é obr1
gado a manter as suas obrlgações, com
aluguel de casa.

sala das Sessões. 11 de junho de
1~. - Dr. AgricoZa de Barros.

N.o 391

CAP!TOLO m
DOS DIREITOS SOC1AIS

Art. 164 § 24 - N.o IX.
Inclua-se. onde convier:

Instalações de colônias de férias,
hospitais, creches, ambulatórios, lactá
rios, escolas. restaurantes, colônias de
fér...as, para. ~ trabalhadores.

Justificação

Considerando que com estas medI
das criaremos geraÇÕes sadias e for
tes .e preservaremos a salide d0'3 tra.
balhadores.

Sala das Sessões, 11 de junho de
1946. - Dr. Agricoia ele BlUTOS.

N.o 392

.suprllna.-se os §§ 30 e 34 'do a,rt. 164

Justificação

As disposições são de lei ordinária.

Num país sem técnicos e engenhei
ros, em. geral, como o nosso, é um. a.ten
tado à economia e à. produção nado
nal se proibir que êsses teenicos exer
·.çam a sua prof1$ão, sob pretexto de
defender-se o interêsse de cllente!s
dos médicos e advogados.

A rev8Ilidação do diploma, expedido
por estabelecimento de ensino estran
geiro, facultado apenas a brasile11'o
nato é outra proibição desarrrazoada.

sala das Sessões, de junho de 1946.
,- Nestor Duar"e.

N.O 393

O artigO 164, § 33, reza:

.As empresas industriais, comercla1s
·e agricolas, em que trabalhem mais de
-cem pessoas, são obrigadas a manter

.. eDS1no primário gratuito para seus ser-
-v.1dores e !11hos destes, se Dão houver

na localidade ensinoprlmâ.rio- oficial
suficiente.

As empresas industriais são obriga
das a ministrar ensino profissional aos
seus traballladores menores, respeita
dos aos professores os seus, direitos,
tudo pela f<mna que a. lei determinar.
- Artur Fischer- - Melo Braga -

Propomos a seguinte reda~ão para a
segunda. parte do parágrafo:

Em lugar de - As emprêsas ind:us
triais - Diga-se: As referidas empr~

sas, em cooperação, são obrigadas a
ministrar ensino profissionaZ aos seus
trabalhadores menores, etc.

Sala das sessões, 11 de junho de
1946. - Guaracy Silveira. - Baeta
Neves. - Segadas Viana. - Artur
Fischer. - Mello Braga. - Romeu
Fim. - Benjamim Fara'lz..

Justificação

Em lugar de - as empresas indus
triais - se diz, as referidas emprêsas,
porque estend~::,se a obrigação tam
bém às comerciais e agrícolaS.

Acrescentou-se em cooperação pol"
que a obrigação não é imposta a cada
emp!"êsa, mas ao conjunto de emprê
59.S, tal como se verifíca atualmente
com o Serviço Nacional de Apren11~

aa,gem Industrial. '

A última parie do parágrafo de1xa.
à lei ordinária estabelecer as condi
ções em que o aprendizado se reali
zará.

Sala das sessões, 11 de junho de
1946. - Guaracy Silveira. - Benja..
mim Fa:rah..

N.o 394

Art. 164, § 9.°, n.o I.
Antes da palavra "exploração-'.

acrescente-se upesquisa e".

Justificação

O d:.spositivo acima citado dã pre
ferência ao proprietário do solo, para
a. exploração do subsolo. Mas, rigoro
samente, na sistemática da legislaçá:>
mineira a. exploração s6 começa com.
a. lavra da jazida.. E' ind1spensâvel,
portanto. se soe quer assegurar ao pre
ferência do superf1ciário, que essa.
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proVidência comece desde a fase da
pesquiza.. Do contrário, ficará. burla
da a Constituição, como o. tem sido
-até hoj e. Só mesmo adotando do

emenda ora proposta. evitaremos <>5
abusos que &~ têm consumado, sob ')
pretexto de pesquiza de minérios,
-contra a propriedade privada. Con
vém esclarecer que apenas defende
mos o proprietário' do solo oo-ntra
atentados da ter~iros, pois, quanto à
Nação, já tem -assegurados -plenamen
te os seus direitos, nos àemais dispo
sitivos do Projeto, que desciplinam a
matéria.

S.S., 11 de junho àe 1946. - Er
1'Lani Sátiro.

N.O 395

Emenda ao é 23, art. 164, Capitulo
TII - Dos direitos sociais - redigidos
assim: "A toàol5 os brasileiros é ::l.5

ssgurado trabalho qU'2 possib:'lite exis
tência digna", acrescente-se in fine:
"e assistência médica, dentária e far·
macêutica aos que dela p:-ecisarem:

Justificação

A saú~ é o maior bem da vida. To
dos os povos domi.'1.adores, vitoriosos.
são saud2.veis. A del"rocada das civ:
lizaçõe~ passadas foi proC'2dida sem-o .
pre pela derrocada da saúde dos seus
povos. A riqueza e segurança de uma
nação residem na higidez fisica e
mental dos seus filhos.

No Brasil" como em todo o mundo,
nenh'lID problema político sobI'=leva o
proble:n1a políti-cc da saúde.

Cada pessoa, aqui ou alhures, repre
senta um valor monetário. Há trin
ta anos, Afrânio Pe:xoto estimava .:)
valor de cada brasileiro em 9:600$000.
,Quantos mil cruzeiros um d-e nós váJ.e
hoje'? S-e fôr vinte e cinco mil cru
zeiros' (cálculo qu~ não é imodesto... ~

1)S nossos quarenta e ~inco milhões dl'
habitantes valem mais de mil bilhões
de cruze:ros. Pois é por eSS3 im'2n~a

fortuna que nos cumpre zela'r. Rer-r~

sentantes do povo deverno~ ser os
guardiães àêsse precioso te~ouro de vi
das.

Somos um paI::; sem assistência me
dic2.. d'~n~ária e farmacêutica. O 'q'le
eXiste, por d..emais insigD.if~cante, ~S1i~

longe de corresponder às reais neces
sidades de amparo à saúde pública.
Nem vale 9. pena citar estatíst:cas,
porqu-e se trata· duma afirmação axio
mática que se impõe por si masma.

Já se disse que governar é povoaI.
E~ extensas zonas do território na·
donal inteiramente àeshabitadas. 'CUI
da-se com acerto, de atrair correnlr.'~

imigratórias,. para a conqu:sta dos
nossos llwlos sertões, incorporando-os
à vida de. pais. SBria errado que im·
portando material humano estranho,
carecendo ainda de ser assimilado,
abandonássemos o material humano
próprio, br"1l:· 'ire. deixando-o doe "!u
genizá-Io fís:ca e mentalmente, va'o
rízanúo-o.

O dinheiro lue o govêrno gastai' \
num ~omple: .erviço de assistê::.1ci~

médica, dentária e farmacêutica a(l<;
brasileiros que dela precisam mas q:IP.
nllo possu-em os neeessârios recurs"~
p~a. auf~rir seus benefícios, renderá
grandes juros, voltará às arcas do erá
rio públ:co no valor das vidas salvas
e !lO aumento da capacidade produtiva
das populações.

A Jbra é ciclópica e não será r~'

solvida dentro Ao limit9.do espa.::·~

duma administração. Mas garantida,
nó textc constitucional, sua continui
dade, o Br~sil soe redim:rá dos seU3
males fisi-cos, deL"'Cando de ser aco\,
mado de "um grande hospital."

Para que a lei assegure trabalho a.os
brasileiros é ne~essário qUe antes lhes
assegure saúd-e.

O trabalho dum povo dizimado pelas
endemias, sub-nutrição e doenças de
tôda sorte não pode corresponder il.~

necessidades duma existência digna,
louvavel objet:vo do § 23, art. 164 10
pl'ojeto da autoria da douta comis
são organizadora. A emenda qil~

apresentámos, ::uidando da saüàe 'io
povo "saZus 'O'lpu.Zi su.prema. Ze:z: est"
V2In possibilitar a execução daque~~

elevado pensamento.
Sa!a das Sessões, 11 de junho d~

19·16. - Joã. Henrique. - Benedito
VaZadares. - WeZZington Bra1U!áo. 
Joaquim Libltnio. - Bias Fortes. 
OZinto Fonseca. - Lair Tostes. - 1!-

. raeZ Pinheiro. - José Alkmim. ..;.. Ro-
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dr{gues SeabTa. - Daria Cardoso. 
Galeno Pa-anhos. - Pedro Ludo'Dico
- Diógenes Magalhães. - Miguel
Couto. - Ala, ico Pachecc. - Duq7.le
Mesquita. - Odilon Soares. - Getúlio
Moura.. .,.- Lino Mczchado. - Adelmar
Rocha. . .3-!""g:zlhães Pinto. - Mon·
teiro de Castro. - Pedro Dutra.
Alfredo Sá.·

N.O 396

Ao art. 164, § 10.
Suprima-se:

Justificação

O dispositivo suprimid~ declara que
nenhum ramo da produção nacional
poderá receber proteção alfandegária
por maIS de trinta anos.

Compreende-se o intuito da medida
.~ontrária à perpetuação ao amparo
aouaneiro que só deve ser mantido
enquanto as indústrias estão na su,a
injãncia.

A fixação de trinta anos para essa
fase d.e nascimento e crescimento
nâo tem, entretantq, ftulda.mento wó
rico nem prático. Será uma limita
ção empírica.

Não há dúvida que o próprio chefe
da escola protecionista, Frederico List,
~ó achava legitima a proteção às in
dústrias nascentes e até que estas se
achassem assaz deselvolvidas para
enfrentar a concorrência estrangeira.

Ora, essa maiorid:1de da mdústria
se pode dar eIL cinco, vinte, quaren
ta anos ou mais. A indústria fran
césa de automóveis goza de: apoio al
fandegário há cêrca de quarenta anos
e ainda não pode dispensá-lo. O
mesmo acontece entre nós com a .in
dústria de tecidos.

O problema do protecionismo não é
tão simples como parece a muita gen
te: Não pode. ser encarado apen.as sob
o aspecto econômico, nem resolvido por
considerações puramente monetárias
ou de interêsse imediato dos indi
viduos.

A tama aduaneira deve ter a ne
cElssária flexioilidade para servir de
arnm contra os maléficos efeitos da
política 'Comercial de outros paises.
Também costuma ser boa fonte ali-

mentadorá do Tesouro público. A
cessação repentina de uma tarifa..
protecionista pode Gausar graves
danos sociais (desemprêgo, etc.).

Por essas razõea, entendo que deva.
ser suprimido o dispositivo deixando·
a matéria ser regulada por lei or
dinária..

Caso se queira manter um prece1
to orientador da política comercial e
dos I"...mlOS da legislação ordinária no
tocante à proteção aduaneira, pro
poria a substituição do § 10 do projeto
por est'outro que tem por si °a au
toridade de Eugênio Goudin:

~'A proteção alfandegár!.a obedece
rá aos objetivos ode estimular a im..
plantação, o desenvolvimento e a.
produtividade da indústria nacional
pata melhoria do padrão de vida d<:>
povo brasileiro."

Sala das Sessões, 11 de junho de
1946. - Daniel de Carvalho. - Alàe
Sampaio. Aliomar Beleeiro. - Ma
galhães Pinto. - João eleoias. 
Monteiro de Castro. - Licurgo Lei
te. - Gabriel Passos. - Toledo Piza.·
- Souza Leão. - Milton PTates. -;
Aureliano Leite. - ........ Glicériú Alves.

N.O 397

Ao § 30.0 do Art. 164, do
Título V - dos Direitos Funàail1€n

tais - Capítulo III - Dos Drreitos
Sociais - Do Projeto da Constituição:

Redija-se:

"Excetuados os casos de reciproci
da.de internacional, admitidos em lei,
sõmenw poderão· exercer profissões li
berais os brasileiros natos e os natu
ralizados que tenham regularizado sua.
situação militar no Brasil".

Justijica.ção

Diz o n.o VIII do art. 1.° - do Tí
tulo Es:pecial - Disposições Transitó-o
rias:

"Não são atingidos pelas ãispo
sições do § 30.0 do art. 164 da
Constituição os que já exerciam...
legitimamente profissões liberais-.
a 16 de junho de 1944."
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E o art. 164 - § 30.0 que se emenda,
reza:

"salvo os casos ·de reciprocida
de internacional admitidos em lei,
somente poderão exercer profis
sões liberais os brasileiros natos
e ·os" naturali.zad.os que tenham
prestado s~rviço militar ao País".

Ainda o § 34.0 do citado artigo 164
do Projeto da Constituição, declara:

"Somente a brasileiro nato é
permitida a revalidação do diplo
ma exp.edido por estabelecimento
estrangeiro de ensino".

A expressão "que tenham prestaGo
serviço militar ao país, virá trazer di
ficuldades irremovíveis aos brasileiros
TIaturalizados, que não tenham podi
do, independetemente de sua vontade,
prestar tais serviços.

E' sabido que grande número de es
trangeiros, notadamente portuguêses,
vêm para o Brasil com sua prole. ai."':l
da de menor idade, e aqui fixam de
finitivamente sua residência, adotan
do muitos deles, a nacionalidade br~

sileira.

Os fi1ho~ dêsses estrangeiros, que
aqui ~portaram ainda menores, cres
cem e educ.am-se em nosso meio. Fre
quentam as nossas escolas primáriz.-s,
os nossos ginásios, os nossos colégios
e academias de ensino superior. Con
quistam, .legalmente, diplomas de pro
fissões liberais; naturalizam-se, mas
não poderão jamais :!."egistrá-los na.
repartição competente, por não terem
podido "prestar serviÇO militar ao
Brasil".

E isto explica-se. Antes dos 21 anos
não é, em geral, possivêl a natura
lização. Como estrangeiro, não p<l

derá matricular-se o estudante no
C. P. O. R. , porque essa matrícula
é privativa dos brasileiros natos. Não
poderá êle também tirar carteira. de
reservista pelas linhas de tiro, por
que estas estão' extintas, onde houver"
corpos de tropas. Com a idade, às
vezes, de 30 anos, ou mais, não pode
rá alistar-se no Exército, porque êsse
alistamento se dará aos 21 anos.

Exponct.o sua situação ao Ministé
ri.o da.Guerra, êste s6 lhe regulariza
ra;. a sItuação militar como reservista
de 3.a categoria, mas esta não dará
d~reito ao registro do diploma, porque
nao corresponde a "serviço prestado".

Em circunstância" idêntida "se en
contraria o estrangeiro naturalizado. ,
que se diplomasse para o exercício de
qualquer pro.fissão liberal, m&S não
pudesse prestar serviço militar, por in
cap.addade física para êsse mistér.

A expressão "que tenham regulari
zado sua situação militar no Brasil",
como propõe a emenda, é mais libe
ral e evitará que brasileiros naturali
zados nãG possam exercer sua pro
fissão liberal, p'orque não tiveram co-"
mo pres~ar o SE'''viço militar exigido.

Sala das Sessões, 7 de junho de
1946. - Jonas Correia. - José Ro
m.ero. - Orlando Brasil. - Altami
rando Requião.

N.O 398

O artigo 176 reza:
E' vedada a acumulação de quais

quer cargos, exceto o de magistério,
q'l.le poderá ser exercido juntamente
com cargo técnico ou científico, ha
vendo correlação de matérias e compa
tfbiZidade de horário.

Emenda:

Suprima-se - que poderá ser exer
cido "juntamente com cargo técnico
ou cientifico, havendo correlação de
matérias, - ficando assim redigido:

E'. 'Vedada a acumulação de quais
quer cargos, exceto com o de magisté
rio, desde que haja compatibilidade de
'horário.

Sala das Sessões, 11 de junho de
19';'6. - Guaracy SiZveira. - Baeta
Neves. - Pedroso Júnior. - Segadas
Viana. - Artur Fischer. - Melo Bra
ga. - Romeu Fion." - Benjamin
Farah.

Justificação

Há necessidade absoluta de multi
plicação ãe ginásios municipais, e ês
tes terão necessidade de professôres
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que não 'lhes fJquem muito .caTas, ou
que possam receber o pequeno ordena
do que a lei atribtli aos professõres
secundários. Muitos funcionários pú
blicos serão chamados a lecionar, em
beneficio da comunidade. Não é ra
~á.vel, pois, que haja limitações in
justificáveis. Um funcionário público,
oficial administrativo, pode ser es
celente professor de matemática, sem
que haja correlação com o seu cargo
público. Além disso. se o funcioná
rio público pode ser professor de um
ginásio particular, porque o não po
derá ser de um ginásio municipal no
turno. "ou de um ginásio estadua.l
nas mesma.s c~ndições?

Sala das Sessões. 11 de junho de
1946. -,Guaracy Silveira. - Pedroso
.Júnior. - Benjamin Farah.

N.O 399

DISPOSIÇÕES TRAN'srrÓRIAS

Art. São assegurados os direito~

constantes do art. 176 e a situação de
disponibilidade prevista no parágrafo
único do art. 179 desta Constituição
a.os membros do magistério ou funcio
nários técnicos que exerciam cumula
tivamente seus cargos, nos tênnos da
Constituição de 16 de julho de 1934
e foram obrigados a desacumular em
virtude do Decreto-lei n.O 24, de 1 de
dezembro de 193'?, sendo-lhes contado
nêsses cargos o tempo do conseqüente
afastamento para todos os efeitos, sal
vo percepção de vencimentos corres
pondentes a êsse afastamento.

Parágrafo único - Aos funcionários
da mesma categoria, apvsentados, que,
por fôrça dêsse mesmo decreto-lei.
perderam as vantagens de aposentado
ria será seu direito a elas restabele
cido a partir da data da promulgação
desta Constituição.

JustijiC(ttiv(],

A Constituição de 1934 permitia o
exercício comulativo de cargos técni
cos e de magistério. desde que' hou
vesse compatibilidade de horário. A'
Constituição de 1937 o proibia. Mas
encontrava. nêsse exercício funcioná
r10s vitalicíos, cujos direitos náo po-

diam ser postergados pela lei nova.
O Decreto-lei n.o 24, de 1 de dezembro
"de 1937, estatuthdo sôbre as acumula
ções, deu um prazo até 31 de dezembro
dêsse ano para que todos aquêles que
exerciam cum:ulativamente mais de
um cargo optassem por um dêles, re
servando-se o Poder Executivo o cü
reito de agir livremente, caso não
fôsse expressa essa opção. Não fêz
distinções o decreto-lei, nem respeitou
o direito de vitaliciedade de cargos
obtidos por concurso e cujo exercício
cumulativo se fundava em permissão
co:nstitucional e,..."ressa. O mesmo foi
feito com relação ás aposentadorias.

Acontece que, quanto aos cargos de
magistério, o presente projeto de Cons
tituição prevê em seu art. 176 o exer
cício cumulativo com outra" função
pública. Não e razoável que a futura
Constituição reconheça as vantagens
de ordem técnica e cultural na acumu
lação de" cargos de magistério e não
procure restaurar os direitos daqueles
que foram demitidos dos seus cargos
vitalícios por fô:rça das opções deter
minadas pelo Decreto-lei n.o 24, de
1-12-37, o qual infringiu gravemente
e. própria Constituição de 37. Com
efeito, se tal constituição proibiu de
um lado a acumulação remunerada,
garantiu de outro a vitaliciedade aos
funcionários públicos; desta forma a
desacumulação devia regular situações
futuras, mas nunca ferir direitos ad
quL.-i.dos. O máximo que o decreto-lei
24 podia determinar seria a aposen
tadori-S. ou disponibilidade ·nos cargos
optados, mas nunca a demissão dos
mesmos de seus ocupantes vitalícios.

Acresce que o próprio Govêmo já.
permitiu pe1~. Decreto-lei n.o 8.821, de
24-1-46 a acuxnulação de pensões caIO
proventos de cargos pÚblicos ou apo
sentadorias; não há. diferença alguma.
entre a essência de uma pensão e a
de uma aposentadoria. Não deve, pois.
perdurar a situação de vários funcio
nários estarem privados de proventos
de suas aposentadorias por exercerem
em 1937 outras funÇÕes públicas ou
gozarem de outra aposentadoria.

Na verdade, sendo considerados os
proventos de aposentadoria como bem
incorporado ao patrimônio do funcio
nário, o Decreto-lei n.o 24 exorbitou
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do qu~ lhe era Jícito estatuir, já quan-
to aos funcionários vitalicios, íá quanto
aos aposentados.-

A. emenda acima visa corrigir essas
situações mjustas e anômalas. Resta
belece para ambas as categorias de
funcionários o direito vitalicio de que
foram despojados, prevendo para. êles
a disponibilidade remunerada. a que
se refere o parágrafe único do art. 179
do projeto de Constituição, caso não
convenha ao Poder Executivo a volta.
pura e simples aos cargos de que fo
ram privados. Não sobrecarrega o Erá..
rio a presente emenda, pois excetua.
dos direitos reconhecidos o da per
cepção de vencimentos atrasados.

Sala das Sessões, .11 de junho de
1946.·- Acurcio Torres. - Soares Fi
lho. - Souza Leão. - Renault Leite.
- Ferreira de Souza. - Flamo Gui
marães. - Graccho CardOso.

N.o 400

Onde convier:
.... _••..••.. TtTULO .•.•

DO PLANEJ'AMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CAPíTULO 'úNICO
Da Comissão Interparlamentar

Art. - Fica criada. a Comissão In
terparlamentar de Planejamento Eco
nômico Social, constituida de vinte
Deputados e onze Senadores, que fun
cIonará permanentemente.

Art. - Esta Comissão será comple
tada por técnicos, economistas, soció
logos, pedagogos, j-:nistas e peritos, de
reconhecida projeção nos meios cien
tíficos, os quais se incumbirão. do es
tudo objetivo dos problemas ....econômi
cos-sociais1 fornecendo aos parlamen
tares os elem.entos indispensáveis à·
formulação dos projetos de lei ten
dentes a dar-lhes solução. -

Parágrafo _únieo. Farão parte ne
ces~mente, como assistentes da
Comissão. jornalistas, trabalhadores
em rádio...difusão e outros meios de
publicidade. eleitos pelos respectivos
grupos profissionais, que terão a. fun
ção de discutir e divulgar os estudos
e planos por ela assentados; bem co
mo de transmitir-lhe a. repercussão
dos mesmos na opinião pÚblica.

Art. - As conclusões a. que chegar
a Comissão, serão r~duzidas a proje
tos de lei, sujeitos a um só turno de
discussão,. e votação ns Cân:UlZ'a dos,

Deputados, quinze dias após a. sua pu
blicação no Diário do Congresso, pas
sa.ndo ao senado Federal onde, tam
bém" se considerarão aprovadas em.
único turno de discuss&o e votação._

Art. Além da. iniciativa confetida.
à Comissão pelo artigo anterior, de
verá ela opinar sõbre qualquer pro
jeto de iniciativa dos Senhores De..
putados ou Senadores, desde qu~ assim
entenda. útil a Comissão Regimental
da respectiva Câmara. a que êle fôr
presente.

Art. Promulgada a presente Cons
tituição, será a Comissão de Planeja
mento Econômico SOCial eleita, den-
tro de quinze dias.

Parágrafo único. O seu Regula
mento Interno, bem como o processo
de escolha, nomeação e funções dos.
componentes especialistas e assisten
tes, será promulgada em reunião con
junta das Mesas da Câmara dos

- D.eputados e Senado Federal, sessenta
dias, no máximo, após a eleição de
que trata o presente ártigo. _

A..."i.. Noventa dis.s, o mais tardar,
a. contar da promulgação da Consti
tuição, a Comissão Interparlamentar
de Planeja.mento Econômico Socia.l,
deverá estar em .pleno funcionamento..

Art. Os Senadores e Deputados
Federais que foram eleitos para a Co
missão ficam dispensados de compa
recimento às sessões ordinárias das
respectivas câmaras. quando o dêm à
mencicma.ds comissão.

Justificação

No momento histórico que atraves
samos, veriticados os resultados obti
dos pela humanidade a.través da. expe
riência. da economia. livre, de que os
últimos éCos ainda. atordoam nossos
ouvidos como efeito da pavorosa con
flagração mundial de que acabamos
de sair, está na preocupação de todos
a construção de ilIna nova era na
qual a ordem substituindo a indeter
-minação do homem em todos os ra-
.l11D.s de sua atividade 111e possa asse
gurar um estado de verdadeira liber-
dade. . '

O estabelecimento da ordem, não SÓ
econômica, mas tamb~lll social, exige
adoção de métodos que distinguem
.as atuais orientações poilticas. De
1Ama parte pensa possível realizá-la
cometendo ao Esctado verdade:'r-a oni
potência, de forma que êle, por com
pressão, se torne· capaz de subjugar
tôdas as vontades aos rumos -traÇad06
pela técnica. De outro, não se reco
nhece a. ordem senão através da livre
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colaboração de todos para objetivação
d.e finalidades. geralmente ~itas

como úteis. Na primeira hipótese
E'stá o problema da estruturaço do Es
tado Ditatorial, na segunda reside a
mais legítima aspi'ração do Democrá
tico.

Afigura,-se-nos impossível, presente-
. mente, manter a democracia permi-'
tindo a perpetuação dos priv-i..lé~iC?S
conseaüentes à indeterminada atIVI
dade lnd:lVidual, comandada pelo ne
õonismo, que a lei da livre concorrên
cia, segundo os nosso velho~ ~estres,
deveria levar a uma· harmOlllca cor- .
reção final. Nem é mais de se discutir
a tese pois s6 Os c,egos mentais não
poderão ver que a anarquia (no sen
tido pejorat:No) foi o resultado da
experiência, com todo o seu acabru.
nhante cortêjo de inquietações, re
voltas, revoluções e guerras cada dia
vivido do pres.ente século em apavo
rante aceleração.

Ou o homem encontra uma forma
àe conformar os seus interêsses, dan
cio fim às injustificadas desigualdades
sociais ~nstau!'.ada.s pela época des
truída nas últimas guerras, ou terá
de sofrer as mais duras penas até que
o ajuste da convivência resulte de um
processo que a ninguém é dado pro-
fetizar. ~

Os países que se encontram, presen
temente. na sua fase de reestrutura
cão político-social, I como a<:ontece
com o nosso, u:iecisam compreender
que a d-emocracía é uma mentiTa onde
procure fundar-Se exclusivamente ex:n:'
normc;.s e princípios de ordem POlftl.
c·a. Nada será cor..seguido sem que se
tracem rumos seguros a uma remode
lação fis:onômico-social, para o aI
c::tnce de agregamentos humancs. :z:e
gidos pelo rr-zis indestrutível ~espeIto

à justiça. Esta. por sua vez, nao pas
sará de fala'Ciosidade enauanto se a
quiser manter sÓbr.e igualitações p~
ram-ente polit:lcas, que ao homem nao
é dado realizar por lhe faltarem, para
tanto, condições materiais.

A democracia que Os tempos a1me~

jam terá de preocupar-se primacial
mente na prodigalização a todos dos
elementos indispensáveis à realização
de .suas justas aspirações. Corrigindo
o êrro v:"vido na esperança de que a
livre-concorrência viesse a realizar

. eouitativa distribuição dos beneficios
f1conômicv-sociais, é que se poderá
ccmcretizar uma nova sociedade; esta.
será. verdadeiramente democrática
porque a todos os seus componentes

estarão abertas tôdas as oportun~da

des.
Não se conseguirá, entretanto, essa

illa<liável transfoI'lDAçâo sem o em
prêgo de medidas adequadas, que de
vem abranger todos os aspectos da
,-:bração do individuo em sociedade e
tais medidas só se mostrarão como se
a~ deseja e com viabilidade finalisti
ca, quando adotadas após m€ticl:l!cso
estudo de espec:alistas e franco apôio
dos leigos.

Esta é a razã.o porque os estudiosos
contemno::,âneos do problema socio
político; apeIam para.a democracia
1)]anificada e p.retendem .a planifica
ção desenvolvida em ampla síntese
com a opinião pública; motivo de
propormos que entre nós ela se. ins
taure. como· precípua função legisla
t:'va.

Múltiplas razões poderíamos. ~duzi!."

no sentido de ver acolhida a nossa
pres·ente emenda. A natureza, entre
tanto, do trabalho exige um' esfôrço
de 'sfntese quase incompatível com a
matéria. Reservamo-nos. assim, para
em plenário, ou "perante a douta co'
roissão Constiucional, se ela julgar
conv-eniente, desenvolver a defesa do
nosso ponto de vista.

Não terminaremos, entretanto. sem
ponderar que qualqueT ConstituiJção
r;o presente momento adotada sem
atenção aos problemas planificadores
não poderá ser obra durável, pois não
l'esponderá às ansiedades que preen
c.hem todos os sêres huma!los. '

Assim o entenda a Excelsa Assem
hléia Nacional Constituinte. para que
possamos mostrar-nos dignos do mo
mento histórico por nós atravessado.

Sala das SessÕoes, 11 de junho de
1946. - Berta Conàé. - Segadas
Viana. - \Artur Fischer. - Gurgel
do Amaral. -' !'p-droso Júnior. 
Leopoldo Neves. - Guaraci SiZveira.
- Luiz Lago.

N.O 401

Onde convier:

Art. E' facultado aos Estados a
criação de órgãos de assistência téc
nica e fiscalização financeira da ad
mindstração municipal, sem prejuiw
das atribuições dos tribunais esta-
duais de contas. .
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Justificação

InfclizlD..ente a vida ril..unicipal bra
.sileira ainda é incipiente e atrasada.
Importa assisti-la e ampará-la conve
nientemente. O projeto dá aos Muni
cípios um·a 's~nsível~lhoria finan
ceira, atribuindo-lhes mai'Or.es fontes
·õe receita. Isso não basta. E' preciso
.que êsses novos recursos sejam apli
cados criteriosa fi eficientemente. E'
-o que visa a emenda. A ação tutelar
do Estado, orientando tecnicamente
B.S realizações municipais e fiscalizan
do as fiJ:Lanças respectivas, não im
plica an.ulação do .velho princípio da
~.utonomia municipal. Os Estados
Unidos da' América do Norte, demo
cracia padrão, já desde muito tempo
adotaram a saLutar medida. que a
.emenda advoga. .

Em Assembléia Constituinte, 11 de
junho de 1946. - Alberico Fraga,.

N.O 40,2

Onde convier:

Ar.t. As autaxquias ou entidades
paraestatais, as sociedades de eco
nomia mista cu aquelas em que o Es
tado tenha qualquer participaão são
-obrigadas a dar ciência de suas ati
vidades, anualmente, nos têImos da
lei, ao 'Congre6so Nacional, prestando
lhe, ainda... as informações qU€ lhes
forem exigidas e a elas se estenden1c
sem q,ualquer restrição, a ação das
-Comissões Legislativas de inquérito.

Justificagão

Como justificação desta emenda
desejamos, apenas, transcrever a ir~
Tesponmvel argum·entação contida n.o
editorial de ontem do magn.f:fico ves
pe~tino "Diretrizes", vazado nos !se
gumtes têrmos:

O artigo 47 do projeto da nova
Constituição' autoriza o Congresso ;l

convocar os ministros "para lhe pres
tar qnaisquer informações sôbre ques
tões prêviamente inmcadas". Trata
se de dispositivos dos mais salutares,
mas cumpre assinalar que no Brasil
n~o são somente os ministros que· ad
minis.tram em nome do presidente 'ia
República, como auxiliares dêste. No
set-or econômico, sobretudo, o Govêr-

no Federal dispõe de um volumoso
gnl.pOS de órgâos diretamente subordi
nados ao chefe do Exeeutivo sôbre os
quais os ministros nem sempre 00
dem falar. esses órgã.oscompõem-se
de dois subgrupos o das autal'
quias e conselhos e o das sociedades
de economia mista Não importa que
t2.is sociedades trabalhem sob a for~

ma de sociedades anônimas. Até bem
pouco tempo - e agora ainda acont..e
ce - o presidente do Banco do Bra
sil despachava com o p:oesidente ~a

Repüblica. Combinava com êste os
negócios bancários e, a~xiliado ou não,
pelo ministro da Fazenda, assim diri
gia t.oda a política da moeda, do câm~

bio, e do crédito. Nesst: assunto de cr~

dito bancário, convérr. ter em vista
que o banco do govêrno federal, apli·· ,
cando como melhor lhe parece cêr
ca 'de 16 bilhões de cruzeiros, domina
quase tôda a políti~ econômica na
cional. "Empresta a quem quer empres
tar, au:dlia indústrias de perfume ,)u
de ferro, concede créditos - que 00

dem ser políticos - aos Estados, mll
nicípios e mesmo a govêmos estran
geir'os, como já ocorreu com o Parst.
guai. Se aos representantes do povo.
não fôr possível ouvir o presidente d.o
Banco do Brasil c interrogá-lo; muita
coisa se fará em "s€grêdo de ga.bine
te" I coisas boas e coisas ruins.

O mesmo acontecerá quanto a ou
tras sociedades de economia mista,
como a Usina de Volta .R€donda. o
Banco de Crédito da Borracha e a
Companhia Vale do Rio Doce. Em.
regra, os ãiretores de tôdas eSS3.s 30
ciedades, a começar pelo presidente,
são nomeados ou eleitos pelo govêl'
no, que dispõe da maioria das ações.
Os orçamentos, os planos de trabalho
e as contas dessas emprêsas escapam
ao exame dos representantes do povo.
Se o diretor de Volta Redonda ou .ia
Cia. Vale do Rio Doce não forem '.e
gítimos patriotas, os "trusts" que an
dam rondando, como abutres, essas
industr~s conseguirão, por fim, açam
barcar sua produção ou controlá-las.
livres como lhes deixa o projeto. do
contrôle parlamentar.

No grupo das autarquias os perigos
não se a,presentam menos graves, no
caso dos delegados eleitos pelo povo
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serem conservados à distância dos
grandes problemas da produção :1.'l
transporte. Bastaria citar o Conse
lho Nacional de Petróleo. Entretanto,
há mais. Pode-se dizer que o grosso
do sistema de transporte está em mãos
do govêrno federal. através das auta!."'
quias da Central do Brasil, da Viação
Leste Brasileiro, da Noroeste do Bra
sU, do Lóide, da Organização Lage ~

das emprêsas de navegação do Ama
z::>n.as e do Prata. Diz o projeto d.e
constituição. em seu artigo 141, que a.
prestação de' contas das autarquias
será feita perante () Tribunal de con
tas e, 2.través dêste, ao Congresso.
Mas os orçamentos da Central do
Brasil. do Le-ide e das demais autar
quias de transporte são aprovados pe
los ministros. O Congresso não os vê.
O Lóide poderá comprar ou não com
prar navios. A Central, a Noroeste e
a. V;iação Leste Brasileira, por seus
planos de trabalho, construil'ão, o unão
novas linhas, a seu bel prazer. Farão
passar as novas linhas pela .fazenda.
do Coronel Fulano ou do interventor
Cicrano, sem que os delegados do po
vo possam dar palpites sôbre os erros
téénicos e os abusos de poder. -

Há uma ilusão generalizada quanto
ao volume de negócios, pagamentos,
obras" públicas e serviços autorizados
através do orçamento federal. O or
çamento da União para o corrente ano
atinge à vultosa soma de dez bilhões
de çruzeiros. Aí estão os gastos dos
quatro Ministérios econômicos, dos
três Minist~rios militares, mais os da
Educação, da Justiça e das Relações
Exterior~. :Mas vale a pena ressaltar
que a cifra a que atingem os orça
mentos das autarquias muito se apro
xiroa do total fixado no orçamento da
União para as despesas minister~ais.

O orçamento da União é de dez bi
lhões, mas os das autarquias para o
ano corrente aproximam-se dos nove
bilhões. O projeto em debate deixa
fora ca f;scalizacão do Parlamento os
organismos autá-rquicos. e esqueceu
por inteiro as sociedades de econo
mia. mista. Os interêsses a cargo des
sas err~presas podem ser retratados nos
empréstiIr..cs conced~dos 'pelo Banco
do Brasil. pelas Caixas Econômicas,
pelo Banco de Crédito da Borracha.

Convém ter presente que o progres
so da economia nacional depende mais
de Conselhos como o do Petróleo, de
Institutos como o do Açúcar, de em
llrêsas, como Volta. P\r€donda e o Ban-

co do Brasil, do que, propriamente, da
burocracia ministerial.
. Sala das sessões, 11 de. junho de

1946. - N er;reiros Falcão.

N. o 4:03

Onde conviel'~

" Art. Não será. permitido o veto
parcial" .

Justijicação

Esta. emend-a completa a finalidade
da anterior. Não há como comem ao.

\.

Executivo poderes legislativos. E é Q

que se lhe concede, a tribuindo-se-lhe
f) direito de alterar um projeto, de
acôrdo com a sua preferência ou re
pulsa_ em face d:e determinados dis
positivos. Justificaremos, da Tribuna,.
mais detalhadamente, a procedência.
da emenda. .

Sala das Sessõés, 11 de Junho 1946.
- Ernani Sátiro.

N.O 404

Acrescente-se onde convier:
·,Art. A maternidadoe e à imância.

pres,taxá o POder Público tôda assis
tência e protegerá a juventude con
tra tôda explorsçáo e contra o aban
dono físico, m'Ot'al e intelectual.

Parágrafo único - O jtúzado de
menores será organiZado como ins·ti
tuição de serviço ~()Cial destinada. a.
declarar e defender cs direitoS' do me
nor à assistêncía por parte do ~

tado.
Justiji'cação

A e~nda tem. por objetivo incor
porar à nOVa Con...~tUição o princí
pio de interferência fundàmental do
Estado em m3ltéri3.t de' maternidaide
e de infância como exigência da vida.
moderna, já reconhecida pela nossa.
Consttiuiçáo de 14 de julho de 1934.

sala das sessões, 1-1 de jun.'1o de
1946. - AlUno Arantes. - Hermes
Lima. - 'Toledo Piza. - Amando
Fonte.s. - DoZor IÚ Andrade. - Au
reliano Leite.

N.O 405

Onüe convie-r:

Art. E' vedado à Uniáo, aos E<i
tados, ao DistritO Federal e aos Mu..
nicipios, e Territórios, cobrar taxas oU'
impostos de qualquer natureza que in·
cidam, direta ou indiretamente, sObre
o ensino em qualquer de seus graus ..
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Parágrafo único. A matrfcula e
freqüência nos -institutos oficiais de
ensino, de qualquer grau, ou natureza.,
serão inteimmente gll"atuitos.

Justijicação

A educaçãO do povo é um. dever
primacial do Estado. E' absurdo per
mitir que os institutos oficiais do en
sino cobrem taxas de matricula ou
freqüência aos que procuram apren-
der. ~

Entre nós o problEma educacional
está ainda. sem solução, desde que não
dispom-os de estabelecimentos ou es
colas em nÚID.ero ca.paz de atender a
todos ~ brasileiros ern. idade escolar.
Não se compreende, pois, que seja per
mltldo ao poder público tributar ou
i:&x&r o ensino.

A educação pop.ular precisa ser gra
tuita, inteiramente gratuita, custeada
pelo Estado. Se êste ainda. não teorn
capacidàde financeira para assegu
rar tão salutar medida, subvencio
nando convenientemente a inicia-•tiva particular e multiplicando. os
institutos oficiais de ensino, seja.,
pelo menos, coibido na faculdade de
tribut8.iI' ou taxar os serviços de en
sino, sob qualquer pretext.c. A miga
L.'1a que o Estado cobra de um pobre
pai de família pela educação de sua
prole, representa para êste um sacri
ficio ê para aquêle um desvirtua
mento da. sua missã(). O Estado não
dç.ve só ajuda, apoio e amparo à edu
cação, porque lhe cumpre provê-la m
teÍr2JI1Jente. As portas dos pM'COS e
minguados institutos oficiais de ensi
no devem ser franqueadas, gratuit'l~

mente, a todos, sem dependência de
qualquer rem::meração.

Em Assembléia Constituinte, 11 de
Junho de 1946. - Alberico Fraga.

N.O 406

Onde convier:

Artigo. - -Os serviçoo de saúde e
assistência social terão especial cui
dado da União, dos -Estados e Mu
nicípios, que lhes reservl8J.rão verbas
nunea inferiores à metade das d-e.c;
tinadas ao desen:volvimento do en
sino.

Parágrafo - Manter-se-á um ór
gão centralizador e controlador de
tôdasas atividades técnicas-no âm
bito da saúde pública, cabendo-lhe,
além de outras atribuiÇÕeS, a prê
paração do pessoal técnico que deva

·9,.ten-d-er aos serviços sanitários nas
div·e.."'SaS regióes do País.

Parágrafo - Os Estados serão di
Vididos em regiões sanitárias, cons
tituid·as de determinado número de
Muni€Ij)ios, para o fim de serem
cria.das em cada região centros de
saúde, la.boratórios, hospitais com
clinicas .gem.is e especializadas e de
mais serviços, custeados e adminis
trados, pela União, pelos "Estados ou
pelos Municípios, em têrmos que se
rão estabelecidos em convênios es
pecíficos, r'ênovados e atualizados em
períodos nun-ca superiores a um quin
quênio.

Justificação

O problema a.ngustioso da. saúde
pública não mereceu, desta feita, no
projeto o cuidado -que lhe foi dis

_pensando nos tex-tos constitucionals
imedi-atamente anteriores. Isolou-se
a preocupa.ção de cuidar do ensino,
atr3lvés de normas imperativas de cará
ter constitucional, quer no estabe
lecimento d·e d.ir-etrizes gerais, qu-er
na fixação dos elementos pecuniá
rios indispensáveis à solução do vi
talissimo problema. Olvidou-se o
projeto de que, no mesmo plano, se
não em posição mais _premente está
a quest~o da saúde pública, cujo
sentido como problema nacional não
pod.e deixar de exigir, visando sol
vê-la, a concordância dos esforços de
tôdas as entidades de direito pú
blico que têm o deve'!" de velar por
ela. As emenda supra, dentre ou
tr!.s ç,ue aparecerão, completando-a
visa sanar uma das deficiências do
projeto. Em têrmos moderados. aliás,
trata dos recursos que d·evem s-ex
obrigatàriamente vinculados às ques
tões de -saúde pública e assistência
social e estabelecer a ob:1gatoriedade
de convênios e coordenação das me
dida:;; que a União, os Estados e os
Munidpio5 d1fvam adot.aJ: com 00
jç.tivo idêntico, eni benefício da. 00

letivid2.de.
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SaIa das sessões, 11 de ju.."'1ho de·
1946" - Regis Pacheco. - Negreiros
Falcão.

N.O 407

Onde convier:

Artigo - O GovêT'no amparará. e
auxiliará, par intermédio do MiniS
tério da Educação, as Ligas de Hi
gien'e Mental, de forma a que -pos
sam desenvolver os serviços e~~ ação
benéfica que exercem. .....

Justificação

MeSID'O antes da grande guena de
1939, os Crcvemos dos pais~s o_ue se
mais recurso~ dispõem, inclusive os
Estados Unido~ da América do Nor
te, tinham verificado que não era
nossível 'Vencer o número crescente
de moléstié.S menta.:s, pela multipli
cid.?~de de hospitais e outros estabele
cimer."os análogos.

Apuraram, no mesmo i.."1stante. que
a tnrefa, para ser vencida com rela
tivo êxito, teria que sdr repar,ida
cem as Ligas de Higiene Mental as
ou.ais, sàbi~mente, est,avam pratican
do uma açáo preventiva por inter
méd.:o de -visitadores e outros m€ios
capazes de indicar a existência, aqui
e ali, de indivíduos necessitados de
trata.mento ou de conselhos de pes
scas habilitadas.

Bem sentindo os grandes serviços
das Ligas de H:giene Mental e o
5xito do p&:oel que se atribUÍram, os
Gove:nos, a cCrlneça::r pelos Estados
Unidos, e pela Inglaterra, adotaram
o sistema de proteção às mesmaS
com auxílios de valia, e a prática
dêsse sistema tem provado o seu
acérto.

\Depois de 1939, com o aamento
estup:mdr. dss perturbações mentais
curáveis~ o referido amparo tomou
se ainda maior e, por assim dizer,
completo, porquanto nem os Estados
Unidos, que dispõem de· tantos re
cursos e tantos hOSPitais,- consegui
riam melhor polít:ca psiquiátlica.

O Brasil, embora tenha aUXiliado
as associa.ções dêSse gênero, ainda não
lhes deu o merecido aprêço e é êsse
aprêço que a emenda visa obter.

Sala das Sessões. em. 12 de junho
de 1946. - Alfredo Neves.

N,o 408

Onde convier, nas disposições tran-
sitórias: .

Art. - O funcionário, civil ou mi
litar, que por exclusivo motivo poli
tico, houver sido aposentado, jubilado
ou reformado, com fundamento no
art. 177, da Oonstituição de 193'1, será,
imediatamente, reintegrado no cargo,
cadeira ou põsto que ocupava, asse
guradas tôdas as vantagens. inclusive
as de promoção a que till-'J.a direito,
como se em exercício estivesse e con
tado, para efeito de . aposentadoria
regular, o tempo de serviço em. que
f{}i obrigado a dêle. se afastar.

Se, porém, a aposentadoria, jubi
lação cu reforma, ou, - ainda, a de':'
missão. embora motivada naquêle ar
tigo, houv€.f sido precedida de pro
cesso administrativo. ditos processos
serão revistos, e:r;-ojficio~ para apura..
ção da procedência ou improcedência
de cada caso e reintegração no cargo,
cadeira ou põsto, se e quando apu
rado "fôr a manifesta injustiça da
aposentadoria, jubilação ou demissão,
assim reconhecida por ato do Pre..
sidente da República, conseqüente do
I",esultado da revisão de cada pro
cesso.

·Parágrafo único. A disposição do
presente artigo é extensiva 3. todos
os funcionários' estaduais, municipais.
do Banco do Brasil, ou de qualquer
entidade autárquica, desde que a apo
sentadoria, l'efonna, dispcnibilidade.
demissão ou qualquer forma de afas
tamento do empregado tenha tido
ássento em dispositivo legal ou re
gulamerttar, análogo, nos .seus efeitos,
ao art. 177, da Constituição d€ 1937
ou seu correspondente no Esta.tuto
dos Funcionários Públicos Civis da
União.

Sala das Sessões, 8 de junho de
1946. - Café Filho. - Osório TU1Juty
- Alde Sampaio. - Gilberto Freyre
- Agostinho 1V.lonteiro. - Magalhães
Pinto. - Jacy Figueiredo: - Mon
teiro de Co.stro. - AZoysio de Car
valho. - Jalles. Machado. - Tava
res d'Amaral. - José Augusto. - Fer
reira de Souza. - Epilogo de Cam
pos. - Plinio Le1MS. - Lauro Lo
pes. - F ernandIJ Nobrega.

N.o 409

Onde conVier:
Art. ...:.... Serão realizadas no m.esmo

dia, em todo o País, as eleições fe
derais, estaduais e municipais.
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Parágrafo único - A lei fixará ês
se dia tendo em vista a duração dos
mandatos do Presidente da República,
dos Membros do Congresso N acionai,
Governadores dos Estados, dos ~em-

bras das Assembléias Legislativas, Pre
feitos e Câmaras Municipais, que fo
rem estabele<;idos na Constituição.

Justificação

Visa a emenda a realização num só
dia, em todo o País, das eleições para
Presid.ente da República, Congresso
Nacional, Governadores, Assembléias
Legislativas, Prefeitos e Qâmaras Mu
nicipais.

A idéia que preside à elaboração
desta emenda é a de evitar a repe
tição de trabalhos eleitorais com todo
o seu cortejo de despesas, dificulda
des e canseiras. Num pais de defi
cientes vias de transportes e comuni
cações uma eleição implica sempre
inúmeras .dificuldades a vencer, além
de impor ao eleitor o onus do compa
recimento às urnas, muitas vezes na
dependência de longas caminhadas.

Além desse lado prático, de inques-
tionável relevância, há que conside
rar o aspecto político da medida.
Fazendo-se ao mesmo tempo o pro
cesso eleitoral para a escolha de to
dos os dirigentes nacionais, estaduais

·s municipais, estaremos simplificando
as campanhas ·eleitorais. unificando o
"pensamento partidário, disCiplinando
a opinião politica do pais e garanti:c
do .uma necessária coordenação de
fôrça em tomo do melhor programa
administrativo, que obtiver as pre
ferências do povo, desde que no siste
ma representativo a ação elos gover
nantes deve ser o reflexo do pensa-

mento e das aspirações da maioria do
eleitorado que os acolheu.

Entendemos que a coincidência do
mandato presidencial com o legisla
tivo é um imperativo que não pode
mos relegar, sob pena de ferirmos de
morte a organização deinocrát1ca que
nos propunhamos estruturar Do mes
mo passo, no âmbito da autonomia
estadual e até mesmo na esfera mu
-nicipal, tal coincidência será de ex
,celentes res'..u.tados para a bõa har-

mania dos poderes, garantidas as li
berdades públicas e assegurada uma
perfeita independência à ação cons
titu~ionalde cada poder político. A rea
lização simultânea <las eleições fede
rais, estaduais e municipais será o
meio mais prático e positivo de cor
porificar o pensamento alto de as
seg"l.rrar ao Brasil um regüne politico
verdadeiJ.·amente democrático, forran
do-se o legislativo da influênci"a mUi-
ta vêz deletéria do executivo. .

Nem' se diga que, tendo em conta os
fatos políticos atuais difícil seria po.r
em execução uma tal medida. .

Se é certo que estão em -pleno exer
cício dos m2.ndatos que lhes foram
conferidos a 2 c.e dezembro último,
o Presidente da República e os mem
bros do Poder LegiSlativo Federal, ora

reunidos nesta Assembléia Constitu
inte, é tambtm fóra de dúvida que a
Constitlliç~o Federal poderá. em dis-

.posi~ão transitória, fixar o prazo des
ses mandatos, tendo em conta o tem
po que decorrer desde a posse do
atual Pres5.de:nte da República e da
instalac20 da P-..ssembléia Constituin
te, de mod"o a· fazer terminar êsses man
da tos conjuntamente com os dos Go
vernadores, Assembléias Estaduais,
PrefeitClS e Câmaras Municipais a se
rem eleitQs depois de promulgada a·
Constituição Federal.

Assim, por exemplo, se vingar o
prazo constitucional de quatro anos
para todos os mandatos; os atuais

,mandatários federais contarão além
de quatro anos, o períQdo que decor
rer de sua respectiva posse até à dos
Governadores, .t-..ssemblé1a Legislati
vas, Prefeitos e Câmaras Municipais.

Isso se não preterir a Assembléia
reduzir o período dos primeiros man
datos estaduais e -municipais, para
fazê-lo terminar na mesma data em
aue .se findarem os mandatos atuais
do Preddente e do Congresso Nacio
nal.

Em Assembléia Constituinte, 11 de
junho de· 1946. - Alberico Fraga.

N.o 410

Aditiva às Disposiçócs Transitórias.
Sáo ~onsideradas estáveis os. a:tuais

funcionários que tenham partICIpado
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das Fôrças Expedicionárias Brasi
.leiras.

Justificação

Pelo art. 178 - TI, do atual Pro..
jeto Constitucional são'estáveis depois
de dois anos de exercício os funcio
nários nomeados sem concurso. A lei

,tem por finalidade garantir os fun...
donários, livrando-os de demissões in
tempestivas, após dois anos de serviço
público.

Afigura-se-me justa esta medida
constitucional que assegura estabili
dade aos servidores que estejam de
sempenhando satisfatôriamente suas
atribuições.

Acontece, porém, que após o regres
so das tropas brasileiras que lutaram
na Europa pela libertação do mundo
e pela grandesa da Pátria, vá.rios ex
combatente~ foram nomeados para
fu..'l1.ções pÚblicas, como justa recom
pensa aos que se sacrificaram nos
c~pos de-bataLha.

Sendo dever dos Poderes Públicos
amparar os que expuseram suas vidas
em defesa das instituições, não se com
preende fiquem sem as devidas garan
tias os ··funcionários que integraram a
Fôrça Expedicionária enquanto outros
nomeados quando os expedicionários
estavam nos campos de luta a serviço
da Pátria, gozam do amparo legal.

Pleiteando a inserção nas Disposi
ções Transitórias dum dispositivo em
favor dos ex-combatentes atuais fun
<:ionários estou certo de estar tradu
zindo os sentimentos da gratidão na
cional.

Salá das Sessões, 11 de junho de
1946. - Walfredo Gurgel.

O SR. PRESIDENTE _. Está fiUda
a hora da sessão; vou l.evantá-la, de
signando :para a de smanhã, a se-
guinte .

ORDEM DO DIA

CONTINUAÇÃO DA DISCUSSÃO, EM SEGUNDO
TURNO DO PROJETO DA CONSTITUIÇÃO

(Oitava sessão)

Deixaram de comparecer 50 se
nhores Representantes:

Partido SociaZ DeTnOC1'ático

Amarzonas:
.Leopoldo Peres.

Pará:
Magalhães Barata..
Lameir~ Bittencoun.
Mour.a Carva.lho.

Maranhão:
Vitorino Freire.

Pia>ui:

!R:enault Leite.
. Ceará:

Moreira da Rocha.
Osvaldo Stuldart.

Pernambuco:
Costa PôTto.
Ulisses Lins.
Pessoa Guena..

Alagoas:
J,osé Maria.
Manso de Carvalho.

Baw:a:
Próis da Mom.

Espírito Santo:

Ari Viana.

Rio de Jraneiro:
Eduardo Duvivier.

Minas Gerais:

Levindo C~lho·.

Benedito Valadar-es.
Cristiano Ma<lbado.
Joaquim Libânio.
Rodrigues P€I'Ieíra.

São P..aulo:
Gofredo Teles.
César Costa.
Silvio de Campos.
José Armando.
,João Abdala.

Goiás:
Guilherm:e Xavier.

Sa.nta Catal"in.a:
IVo dAquino.
Altamiro Guimarães.
H.a.ns Jordan.

Rio Grande' do Sul:

Nicolau Vergu-eiro.

União Democrática. NaciO'na.r

ceará: "
Gentil Barreir~.
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Pernambuco:
Lima. Ca"ffiooã.nti.

Alagoas·:

:Freitas Cavaucânti.
14ário Gomes.

&rgipe:

Heribaldo Vieira.

Minss Gerais:
José Bonifácio.
Milton Cam.pos.
Lopes cançado.

São Paulo:

Mário Masagão.

Paraná:
.Erasto Gaertner.

Partido Trabalhista. BrasiZeiTo

Distrito Federal:

Rui'Almeilda.

Minas Gerais:

Leri santos.

São Paulo:

Hug~ Borgbi.
Eusébio Rooha..

Partido Comu.nista do Brasil

São Paulo: .

Osva)dlo Pacheco.

PaTtfilo Rer:nLbUcano

Miall"a~ão :

Li.no MaCha:do.

Pa.rbDdo Popu14r Si1UUcalista

oeará:

Olavo Olí'Veíxa.
João Adeodaw.

Partido Democraia C'l"'fr>tão

Pernambuco:

Arruda Cânlara.

Lewnts.-se a sessão às !& ho!as.

Pu.blicação autorizada pelo Sr. Pri
me?-iO • Se.:retáTio e solicitada. pelo
Sr. Damaso Rocha em requerimento
apresentado em Sessão de 10 de ju
nho corrente.

RESPOSTA DO CHEFE DE POLÍCIA A UM
JORNALISTA INDEPE:NDE'NI'E

Em 7 de junho de 1946.
Meu caro Danton Jobim:

Recebi como uma colaboração da.
imD!'êns.a livre a carta abeI't~ com
que você, em data de hoje me dis
tinguiu, 'Pelas colunas do "Diário Ca
rioca':. Não Vi nela um julgamento
anteclpa.d.o da acão da Policia nos fa
tos ocorridos na~ noit,e' de 3,1 de maio
'Para 1 de junho, quando esteve esta.
~~dalde sob a grave amea.ça de uma.
greve g€ral, de caráter nitidamente
subversivo" promoVida pelo Partido
Comunista.. Pelo_ contrário. s~nti o
espírito Público_que o animou e. Por
isto, faço qllestao de proporcionar-lhe
o ensêjo de intEirar-se, de maneira a
mais cabal, da verdade dos fatos, con
vidan<io~o como agora o faço, públi
ca e solenemente, para, como jorna
lista ind~'Pendente e cônscio da: função
construtora da imprensa, acompanhar
o inquérito a· qUe' mandei procedEr em
4 áêste, dia subseqüente 2;0 em que os
parlam-e-ntares comun~tas fizeram re
boar dentro da AssembMia Nacional
Constituinte, os primdros ecos da ação
subversiva. que havia tenta'élo e viram
í~ssa.âa, grãças à \igilância das. 2.U",
toridades.

E' mister, preliminarmente, acen...
tuar os riscos qUe a cidade e o país
correram naquela noi~e, .cie vez que
não se tratou de uma exp~osão subitâ...
n€a e isola.da. mas de um plano arti..
culado que se distendia por várias
caipitais do BrasH, desde Fortaleza até
Sáo Paulo, destinado a a,pl"oveitar o
arJ.lbiente de e~citação política. naque...
le dia reinante. com o ~scopo precon..
cebido de com'U'DIdiT ~ imobilizar· o
govêrno e impedí-lo de cumprir o seu
dever 'Predpuo, que é a ma'Dutenção
d8J ortiem.

O plano, porém, foi frustrado por
que a Policia, no ~,u papel preven
tivo, logrou o mais amplo sucesso. A
meia noite, no m€SIl1O momente em
que o Partido Comunista decretava
a greve geral, era alertada, Pelo râdio,
a população d.81 cidade Cí)!l:t:raa s.ub
versão em iminência, €, anunciada a.
decisã-o de assegurar-se a norma1kla
de da vid91 civil. E já, cineo horas

/'
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depois, ao amanh~er do üia, podia
tra.nquilizar o povo e convocá-lo,
também pelo rádio, aos seus labores,
pois lhe era dado manter o pleno fun
cionamento dos SH'V~ÇOS públ.i.cos de
gás, telefones, água. fôrça, Juz e trans
portes.

Não há dúvida de que se tratava
de uma greve ilegal e de caráter revo
lucionário, enquam-ada. em um esque
ma internacional, e que os comunis
tas vêm d~l1agrando ao mesmo tem.po
em vários' paisess a serviço de um i.m..,..
perialismo estrangeiro.

Mas tamOém não pode haver dúvi
da que a policia, ·com as medidas
(enérgicasl e preventivas' que tomou..
restabe1~.'ceu prontamente a crd-em.

O que resta como saldo da crimi
nosa" agitação é a acusação à Poli
cia, feita pelos .elementos qU!e· tenta
vam a subversão, de haver €la come
tido excessos quando foram oEn-ooas
as portas do sindicato, então ocupado
preferentemente por ~omunistas, que,
momentos antes. haVlam desaca·taJdo
a Comissão Parlamentar, aJi presente
para ajudar a 'resolv~r um problema
de salário; quando evitou e reprimiu
atos de sabotagem; -quando assegurou
a liberdade de trabalho da grande
maioria que nã:o tomou parte na gre
ve e que ~ra ameaçada pelas tropas
de assaltad~ do Partido Comumsta.

O resíduo maiS. grav.e. porém, que
ficou d.e roda a abortada masorca :......
e a que Você se refere particularmen
te em sua carta, - é a acusação de
ql1~1 a Polícia teria prati~do excessos
e torturas contra as pessoas de alguns
transgressores da lei, depois que se
acha.vam .'Sob a gaa:rd;:t da autOr'ldade
pública. Fracassada a, greve ilegal,
resta apenas a agitação, l'om a fjn&;li~

daod€ evident~1 de malqUistar com o
povo as autoridades que o defendE.ram
de ficar sem lu~, sem gás, sem tele
fones, sem energia Elétrica, sem. água
e &;m transporteS'. E' êsse um. l'e
curso. ao sentL.-n.entalismo b:!.·a::i1.eiro,
com o fito de transfermar em már
tires os que a..te'ltaram, criminosa
menté, contra a ordem e a paz da ci
dade.

A 4 do corrente. determinara € u a
)a:bertura do inquérito, porque s~~ti
qual o objeti70 dê ~;f'.s fazed.ores per
manentes de .deso:z-dem, que têm a sua
vanguarda na repr€sentação parla
mentar- do Partido Comunista na As~

~mbléia, - .objetivo aquêle, dias de..
pois, concr€tiza1do na farsa espetacular,
que colheu em suas malhas alguns

congressistas menos avisados e alguns.
dos nossos jornalistas, d,e.boa fé, que .se
deixaram iludir por indícios preeXis
tentes ou a:drede preparados ou simu
lados. qUe foram exibidos em ensce
nação de propagand2t, nos corredores
do Palácio Tiradentes ~ n.a.s, redações
dos nossos diários. Esta conclusão
a.nt€cipada se impõe, desde já, porque,.
entre os supostos tortunlJdos,' estão
pessoas qUe n.ão foram detidas naquoel.8l
op.ortunidade. e outras qUe .estiveram
no Palácio da Relação e cujo tonu.
rament.o e assassínio foram anuncia
dos, mas cuja integridade fisica, ao
deixarém a Policia Centr-al, foi com
provada pelo Instituto Médico Legal.

As ordens rigorosas qUe tenho dado.
bem como a man;ira como, tudo faz
crer, tenham sido' executa'das indu
zem à conclusão de que se' houve
contusões. não deeon-em elas de tor
turas na Pqlicia Central. Aliás, o
próprio relato propagandístico, feito
por alguns dos supostos mártirP-s -
em que dizem até, com precisão cro
nológic8l, a:s horas e minutos' em que'
estiveram desacordados, _. revela a
mentira e a mistificação prmeditaidas.

Contudo, se das conclusões do in
quérito q~1 mandei abrir, desãe .a..
primeira hora da acusação, vier-se 31
provar que qualquer atentado contra
pessoas de detidos foi cometido agi_
rei com. o máximo rigor, fazenld.o pu
n.ir os culpados. ' _
Co~{) Chefe de Policia, nominal

mente citado l8ID. sua carta, em virtu
<ie dos meus antecedentes liberais e
anti.fascistas, sinto-me 1.1.0 dever de
afinnar. com ôda a ênfase, que, qUem
:foi anti-fascista a vida tôda, não iria
agora, em 1946, àf-pois da vitória do
Brasil e das Nações Uniodas' contra as
fôrças totalitãiras, converter-se a um
creào derrotado e morto. E' esta a
prim~ira vez que exerço uma parcela.
do Poder Executivo e dela. tenho uSa";
do e hei de usar excl....lsivam·ente para
servir às instituições democráticas.

• Prezo, acima .de tudo, ,1. minha po
sição de professor doe Direlto, na qual
ainda agora, fUi confortado por umá
manifestação da Congr~gB!ção da Fa
culdade .de Dire-ito <io Rio tie Janeiro
e outra dos sens ardorosos bachare
landos. Ten.B.o guarda.do linha de
coerência, no meu devotamento à de
mocracia, agora. como outrora, qua.n
do muitos dos que hoje criticam a
ação da Polícia ~rViam aos regimes
ditatoriais. As minhas afirmações
públicas de fé no regime do povo e·
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para o povo ,não se llimtaram à. Oração
de Paraninfo, em 1938, a qUe Você se
refere em.. sua. carta, mas foram.
reiteradas em várias oPOrtunidades"
"v,~Tbi gratia.", nasaud:a.ção qUe fiz,
em nome do Congi'essv Juríóico Na
cion8Jl, em 2 de Setembro de .1943, ao
Supremo TrilJunaJ Pederal, e em oU,.
tros congressOS científicos. A mi
nha fidelidade ao ideal d€'.IlJ.ocrãtico
nunca sofreu hiato::;, e o:pr isso não
:posso deixar de condenar, v€.emente
mente, quaIquer desrespeito à ~rso

nalidade hum.-ana, nota'Clamente quan
do êsse desrespeito ~e Viesse a verifi
car sôbre ~ssoas sagradas como de~

voem ser os confiados à custódia da
Lei. -

Nã.oseria eu, 'Pois, a consentir nos
~atos ma1iciosalnente atribuídos -à
põ1ícia, nem o preclaro servidor ds
ordem pública que é o coronel Au
gusto Imbassai, m,eu auXiliar direto,
cujos anteo~dentes conhecemos e que
a "jornaIba" comunista, desrespeitan
do torpemente a sua far:da de bri
lhante oficial do Exé:r:cito Nacional,
procura enxovalhar com apodos oS
maiS' im·undos.

O inquérito está aberto. Vài apurar
tôda a veroaide sôbre os fatos daquela
noite em qUél o Partido Comunista 
reditando a ação subv.ersiva da- tarde
de 23 de maio e o seu monstruoso
crime, de 1935, contra o povo e o
Exército Na-eional - tentou. crimino
samente, sepUltar a c~dade na desor
d·em ~ na anarquia.

E Você far-me-á .a honra de acom·~
- panhar aquele inquérito, como jorna

lista indep·çnidenw. para: dizer à Na
ção on'de estão os que defend€'m 0.5
interesses do :povo ~ onde os que 'Pre
ten1dem ludibriá-lo, hoj~·, para escravi
zá-lo amanhã.

Cordia1m-cnte;
Jose Pereira Lira

COMO o ,sR. PEREIRA LIRA JUSTIFICA A
AÇÃO DAS AtTTORIDADES

A atua~ão da policia' carioca vem
sendo, Ultimamente, alvo de reparos,
na imprensa e na Ccnstituinte. Se
na de bOa ética possibilitar .aos res
pO!k""lá,v~is pelas medidas policiais, de
1Jr-evençâo e repressão, expô! de pú
blico os' seus propósitos e intenções.
Com êsse objetivo, procuramos ouvir
o Sr. Jo.~é Pereira Lira. chefe ~, Po
licia do DLcrtrito Pederal, cuja: ação à
frente .rlo Denarlam..ento FoEderal de
Segurança Pública vem transcorrendo
em um dos momentos, por consn12s'O

unânime, mais difíceis da Viela nacio
nal. Desejavamos sabe:: ãe S. Ex.a, oS
m.otivos da.s proibições de comícios,.
d€libera-dos nOS' últimos dias pela Di
visão Política. e Social daquele Depar_
tamento.

- "A int~roição, realizada nos têl'
mos da Constituição. de alguns comí
cios, disse o chefe de Políciar, promo
vidos por _elem~mtos comunistas, não
envolve me:nospl'eso por parte tias au
toridades policiais_ aos direitos do ci
Idadão, que são a essência própria da.
democracia qu.~. o govêrno está·no fir
me propósito de preservar, para to
dos os brasileiros. A ação da polícia.
está sendo prev~ntiva. O que se tem
em vista é pura e simpJe-smente a..CS02-_
gurar .a ordem, fora da. qual não pode
haver ambiente para a pregação pa
cifica das idéias _pollticas".

- Como se justifica, então. a proi- .
bição de comíciQs comunistas?

- ~(A' pc.pl1.1ação do Brasi': inte.h.'o e,
principalmente, a d~sta. cidade, é tes-

-.temunha do que :está acontecend.o:
uma minoria audaz, atuan-do sôbre al
gumas parcelas dos nossos trabalha
dores por meio de uma "propagandro
obS'edant~''', está se utilizando àas re
galias democrâticas para tentar des
truir a. d~Ti.1.JCracia, de certo, com as
Sllas própri~.s armas. O que ela pre
'tende é sct.b'ido· €stá em seus progra
mas illte.fIwcionais e em seus CDmpên-
dics dC'ut'!"inários: 2. nest'ruição da or
ã em sACial, cem as suas liberdades para
j:nstitui!. em seu lugar. uma ditadura
aue dize::.t~ seria 'do proletariado, 'mas
áue. em i:~rdade, seria de ll..."n partido,
ÔU, mais prõp"iar~nte da sus boro.
cracia. e que, estabeleceria no BraSIl
-" mai ,-, du:.'3. dM tiranias. Com êste
ctljeti":o fil1~1, procura desintegrar a
demof~'t"ac1 a brzsi!eiTa; destruir as suas
~nstit!.liçées; desobedecer ao poder ju
(ljciárlo, como no caSQ do "MOT";
desmcraEz:::r o Parlamento. nesta hora
empe!lh~H;O l1a grande tarefa de re-

. t'ligir a llt:'/8 Carta JVragna do povo
ll!'asilciro' s3.botar a sua política ex
te::rna, aue vê. não em função dos in
terêssE.s- e c1R 1::€~U!'anGa naciona.is. mas
.óo qUi: c~"m~'rm à posição mundial de
um impei"lc!ismo que ~em por se re
vestir de fcrrtl!: ideol6gica, deixa de

- .'-er tã"', uE'l';rroso nara. a nossa existên
~ia nê,cie",11:;,1 como çs que nos amea-·
ç3.Tarc.. nc p<;,ss2.do" .

- Mas, tem efetivamenta'" carátJér'
s-~bversivo essa agitação? .

- uPara. destrUir o Estado, lançam·
a confusão; mentem per sistema, in--
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juriam as autori-daJies q~e o nosso
'DOVO elegeu, no m<ais livre dos 1l1€i
tos. ~ exploram as difi.culdad'eS eco
nômicas resultantes da última guerra:
a deficiência dos sa:lários, o aumento
<io cus'to àa vida. o ra~ionamento de
eertas gêneros -e 8 falta momentânea
de outras coisas, que tanto afligem
~tü:aJ.mente o nooso povo, mas que são
um mal universal, de todos os ;países
da t.~rra, até mesmo dos que não esti
'Veram em bfligerânda. Daí, o incita
mento à greve, à desordl~m' através da
formação de sindicatos, à margem dos
reconhecidos pela lei, daí os 'Comícios
diários, com a finalidade deliberada
de criar ,agitação; dai, a d~magogia

in!frene, com o propósito ~l aliciar
para a sua obra de destruição certas
classes que se desrtalCam na vida pú
blica pelo seu idealismo e pela sua
generosidade.

E ~s.peciiicou:

- "Estamos vendo, todos os dias,'
como os trabalhadores nacionais' são
atiraidcs .a greves sôbre gre:ves, que
não vêm tende, positivamente, esco
!po €oConómico. m~ político. A:3
greves a que estaIll:os assistindo, são
as conhecidas na, técnica revolucio
nária, como greve.s de ensaJi.o, de
carátw nitidamente subversivo, com
a finalidaChe' deliberada de exercitar
os seus quadros para o golPe arma
do, criando atritos e conflitos, que
fomentem o ódio e .a revolução. Ao
mesmo tempo, pretendem CQm elas
diminuir a. produ~ã.o e interromper o
serviço de transportes, para.-'COlll isso.
re<iuzir os estoques: das mercallorias e
aum-entaT a 'Cris~ Econômica. que traga
o desespêro e a anarquia., ambiente de
que necessit3lttl para a sua. EmlpI'êsa de'
tirar o Brasil da maxcha democrática
qt1J$, é a linha. mestra da sua. história.
desde 31 formação da DOSSa nacionali~

dade" .
- Circunscreve-se êsse trabalho aos

meios operárioo? .
- "Não é sómente· entre os tra

ba:1hB!dores que os inimigOs da demo
cracia brasileirra procuram lançar rai
2):05: também entre os intelectuaiS,
funcionários pú'blicos, soLdadosl do
nosso glo1'ioso Exército e; muito espe
cialm-ente, entr'€: os estudalntes, cuja
mocidade e. impulsos generosas pro
curam utilizar, mas<:a.rfmdo OS seus
propósitos. sob o manto de reivindica
ções dtE'ID<lCrátl<..as .e sociais.

ContUdO. a ra.pidez ~om que as gre
·ves têm. sido 'dEbe!a:das, a repuJ.s.a. que
g. mocidade cia~ escolas tem da.Q.o aos

.
conVites para. protestos desâvisados.
come a~onteceu 'Com o referente aos
acontecimentos. 'p!'OV,,'lCados pelos co
mu:nistas a 23 de maio último; e o
apoio decidido que os sindicatos de
vida legal têm dado a.o Govêmo, como
aeon1J€ceu agora m'0lSmo no caso da.
greve da Soro::g.~an'l., - são fa.tos ql.le
estão a mostra: que aoS agit3ldores c;ão
ar-cnas uma mÍllo1"Ía audaz S'~ ini..
b'ÇÓÇS quanLi: aos .seus métodos de
~:.~bate e <lu.':". nã.o cOJ:lotando com a
mr:íoria orde.'.;~· e :€,sponsáv1S:l dos Ope
rários. funcionários e as·rodantes, pro
cura dominá-los por meio de uxn:a agi
tação constante, para 2i~mo!iza.r, por
eSSa fo-rma. o próprio. povo brasileiro".

Dç.pois de curta paUlSa, prossegue 'O
SI. P~h"a Lira:

- "Para defender o Bras:il c~
~S'a. atividade de caa-áter n1tidamen~
pré-revolucionário, levada. a: efeito,
solertemoE-n.te-., em nOIn'e dos princi.
pios democráticos>, mas na r-ealidade,
'Para destnrt-los um dia. _'é q"le a
poliCia. tem sido obrigalda a ag!:r. Não
é po.ssível CI1WM" os braços diante <le
greves ilegais, cujo obj:etivo é Unica
mentet aum€ntar as dtlicllildades eco-

.nômicas do momento, nem é também
possvel deixar que a Vida da cida'Cie
seja, todos os dias, mterrompida._ po:r
comicios, com propóisto ou sem pro
pãsito, que para1izam o tráfego, nas
horas de maior movimento. nos pon..

, 'to;s centrais do Rio de Janeiro, com a
'! fina:1ida~ única de criar clima para

a subversão. Há,.em tais comícios. pe
rigo para a ordem e cumpre intervir
pam prevenir e fazel'l cumprir com
mod-eração e energia .as determinações
das a;utoridSid~s. E' um <lever que se
"">aseia nr.. própria. natuxeza das ga
rantias constitucionais".

- Mas não h~erá nisso cexcea..
mento dessas mesp1-alS garantias.?

- {'Não vsi nisto c~amento do
direito de propagandSl e pregação.
Muitas vezes a praça pública é in"De.r
ditada pela chuva. e .ninguém :há de
dizer por isso que a cbuva não seja
democrática.. A pregação de tôdas as
idéias, inc}usiv.e as comunistas, conti
nua. a se .fazer atravês da im'PTensa. e
das reuniões. em re<=iilto fechado, as
quais têm sído g!?l'l"aD.ti-das plenamente
pe-la. policia. Amanhá, qt:a.ndo .a chuva
passar, isto é, quando o ambiente es
tiver calmo. quaIqu~r partido, sem. ex
ceção, poderá. vir para a praça pública,
desde que não ~da em hora e lugar
que interrompa o tráfego. A liberoade
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dos que não tomam e q-ae não querem
tomar parte nos comícios. mas que têm
de se locomov~ pelo centro da cidade.
também é respeitável ~ precisa ser res
peita" .

- E as greves.
- "A ação da policia. no que se re-

fere a. gN!Ves' ilegais e comicios peri
g-osos para ordem pública, está sendo
1Jreclpuamente preventiva. Se uma
v·ez ou outra. tem sido repressiva. em
posição de l~gitima àefesa, ressalvan...
do o princípio de autoridade, é. tão
sômente ouando elementos subversivos
procuram-se opôr, pela violência, a
dderminações legais exigida.s pelas
-circunstâncias. A.repressão tem-se li
mitado, exclusivamente. aO restabele
cimento ·da ordem para. o qUe tem sido
às vezes n~ria. a detenção mo
mentânea dos cabeças visíveis dos mo
tins ou dos membros dfvS trop3iS de
assalto comunistas, quando estas at3.l
-cam a polícia. como acvnto€c€u no dia
23 d maio". .e _,., ~,(!._

- O senhor CO.ll.Uece as <:1I.J.J.l'InaÇoes
de que- essa detenções são acompa.
nhadas de maltratos?

.,

r

- "As instruções por mim exPedi
das, no sentido de respeito à pessoa
dos de~idos. são rigorosíssimas. O que
alguns órgãos comunistas têm publi-

. cado, sôbre violên'Cias levadas a efeito
na policia, são embustes inqualificá
VlEis e têm' o objetivo visível de criar
animosidade contra; as autoridades,
que estão prestando ao Brasil o servi
ço de. frustrar ar ação subversiva. por
meio da qual uma minoria. pretende
assaltar o poãer e. de acôrdo com as
suas pró'Prias teorias e ESCapO sabido.
estabçlecer a ditadura de um partido.
Isso seria a negação da democracia,
qUe na vida política se afirma. exata- ..
D:lI2nte pela 'Pluralidade de partidos~'.

E terminou:
- "Os cidadãos como os partidos

qUe não visam a subversão do regime
d€mocrático oe o esta.belecimento da
ditadura, estão tendo e continuarão a
ter a mais sincera e efetiVa garantis.
para a floração de ~da partidária.

E' que êsses partidos não estão
traindo o Brasil".



82.S Sessão, em 12 de Junho de 1946
Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidente e Lauro Lopes, 2.° se-

. cretáJio.

ÀS 14 horas - comparecem os Se
nhores:

Partido Social Democrático

Acre:

Hugo Carneiro.

Amazonas:

Alvaro 11aia.
Valdemar Pedrosa.
Pereira da Silva.

Pará:

Magalhães Barata.
Nélson Parijós.
João Botelho.

Maranhão:

Crepori Franco.

Piauí:
Areia Leão.

Ceará:
Almeida Monte.

Rio Grande do Norte:
José Varela.
Valfredo Gurgel.

Paraíba:
J andui Carneiro.
Samuel Duarte.

Pernambuco:
Agamemnon MagaJhães
Gercino Pontes.

Alagoas:
. Medeiros Neto.

Sergipe:

Leite Neto.

Babia:

. Vieira de Melo.
Altamírando Requião.

Espírito Santo:
Eurico Sales.

Distrito Federal:
José Romero.

Rio de Janeiro:
Carlos Pinto.
Bastos Tavares.
Acúrcio Tôrres.

V.Jnas Gerais:
Melo Viana.
Wellington Brandão.
Alfredo Sá .'

Goiás:
Dario Cardoso.
João d'Abreu.
Caiado Godói.
Galena Paranhos.

Paraná:
FIávia Guimarães.
Roberto Glasser.
Munhoz de ·Melo.
Lauro Lopes.
João Aguiar.
Aramis Ataide.
Gomi Júnior.

Santa Catarina:
Nereu Ramos.
Orlando Brasil.
Roberto Grossembacher.

Rio Grande do Sul:
Ernesto DomeIes.
Teodomiro Fonseca.
Daniel Faraco.
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'Unüio Democrática Nacional
. Amazonas:

SeveriaDo Nunes.
Pará:

Agostinho Monteiro.
Epilogo Campos.

Maranhão:
Antenor Bogéia.

Piauí:
Matias Olfmpio.
Antônio Correia.

Ceará:
Fernandes Távora.
Paulo Sarasate.
Egberto Rodrigues.
Leão Sampaio.
Alencar Aratipe.

Paraíba:
Adalberto Ribeiro.
José Gaudêncio.
João Agripino.
Plínio Lemos.

Bahia:
Manuel Novais.
Nestor Duarte.
Rui Santos.

Espírito Santo:
Luis Cláudio.

Distrito Federal:
Hamilton Nogueira.

" ~

Rio de Janeiro:
Prado KeQy.

~1inas Gerais:
Monteiro. de Castl·o.
Licurgo Leite.

São Paulo:
Paulo Nogueira.
Plínio Barreto ~

Toledo Piza.
Aureliano Leite.

-Goiás:
Domingos Velasco.
Jales Machado.

Paraná:
Erasto Gaertner.

Partido Trabalhista Brasileiro

Ama:ronas~

Leopoldo Neves.

Distrito Federal:
Baeta Neves .

Minas Gerais:
Ezequiel Mendes.

São Paulo:.
'Pedroso Júnior.
Eusébio Rocha.

Partido Comunista do Brasil

Bahia:
Carlos Marigbella.

São Paulo:
José Crispim.
Jorge Amado.

Partido Republicano

Sergipe:
Amando Fontes.

Y...inas Gerais:
Jaci Figueiredo.
Felipe Balbi.
Arthur Bernardes.

São Paulo:
Altino Arantes.

Paraná:
~/.[unhoz da Rocha'.

Partido Republicano Progressista

Rio Grande do Norte:
Café Filho.
O SR. PRESIDENTE: Achan-

do-se presentes 90 Senhores Represen
tantes. declaro aberta a sessão.

Passa-se à leitura da ata da. ses
são anterior.

O SR. HUGO CARNEIRO (1. o Su
plente, servindo como 2. o Secretário)
procede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE Em
discussão' a ata.

O SR. JOSÉ ALIOvfiM - Sr. Pre
• sid-ente, peço a palavra, sôbre a ata.

O SR. PRESIDENTE·'- Tem a pa
Lavra o !lobre Representante.

O SR. JOSÉ .ALKMlM (sôbre a
ata): - Sr. Presidente, na publica
ção do discurso que ontem pronuncie!,
verifi-cou-se supl'€SSáo -de parte de um
período. que deve ~er restabelecido, até
para completar seu sentido, que .ficou
visivelmente prejudicado. E pela su
pressão sou eu o r~vel e ~
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a Taqui..::"'Tafia, &-. Pres1dente, de vez
que revi as provas e não inclui a par
te que ora peço seja restabelooida.

Declarei, qua.se a-o texminar, que êsse
é o pensamento, a intenção do
Govêrno de Sr. João Bera1do, como
foi do Govêmo de João Pinheiro.

Nestas condições, peço a -v. Ex.a
que a publicação se faça de novo, a
fim de restabelecer-se o sentido do
período assim alterado.

O SR. PRESIDENTE: - V. Ex.a

ser? atendido.
O SR. PRESIDENTE: - Não ha

vendo mais quem peça a palavra ~ô

bre a ata, encerro a sua dls<:ussã.o e
vou submetê-la a votos. (Pausa.)

Está aprovada.
Passa-se à leitura do expediente.
O SR. LAURO LOPES (2. 0 Secre

tário, servindo como 1.°) procede à
leitura. do seguinte:

EXPEDIENTE

Telegrama:
Da Diretoria °do Sindicato da In

dústria de Latidnios, desta Capital,
contrário à concessão de isenção de
direitos alfandegários para a impór
tação de manteiga e .outroS produtos
laticínios. alvitrando, outrossim, a fo
mentação da produção de avc:s e ou
tras medtdas.

-Inteirada.

Ofício:
Do Senhor Prefeito do Distrito Fe

deral, comunicando que tra.nsmitirá
informações solicitadas pelo Sr. C~fâ

Filho. - Ao requerente.
Abaixo-assinados:

De Servidores do Departamen'.;.o
Nacional de Estradas de Rodagem.
enviando sugestões à futura Cat"t.n,
Magna. - À Comissão da Constitui
ção.

O SR. PRESIDENTE - Está finda
a leitura do expecilente.
- O SR. LEOPOLDO NEVES - se..
nhor Presidente, peço a palavra, pela.
Drdem.

O SR. PRESIDENTE Tem a.
palavra o nobre Representante.

. O SR. LEOPOLDO NEVES CPelD.
crdem.) - Sr. Presidente, pedi.a. pa..

laVIa para enviar ao Sr. Ministro da
Agricultura, por intermédio da Mesa..
a indicação que passo a. leJ::. (Lê.)

Indicação n.O 134, de 1946'
Sugere ao Poder Executivo a cria

ção, no Estado do Amazonas, de um.
campo de seleção de sementes.

Indico, por intermédio da. Mesa da
Assembléia Naci<Jrial Constituin.te, ao
ExIno. Senhor :Ministro da Agricultu:"
ra, a necessidade da criação, no Estado
do Amazonas, de um Campo de Sele
ção de sementes. com intuito de e~'

, tudar, incentivar e incrementar a la.
vcura da juta e outras fibras nati.
vas, naquela circunscrição brasileira ~

Justificativa
Quase secular foi o monopólio britâ_

nico no mundo. referente a<l cultivo
da juta indiana. Posteriormente, em
faCe das observações procedidas por
colonos japoneses no vale amazônico,
':m Parintins, foi possível chegar-se
à evidência da cultura da junta in~

- diana no- Amazonas. .
Hoje. ·essa utilíssima Tiliã.cea, é cul

tivada em largos tratos de terras na
Amazônia, atingindo, tão só a produ..
ção amazonense, cêrca de 7.000 tone..
1adas; produção essa. exportada para
São Paulo, onde concorre vantajosa..
ment-e. com a sua similar indiana. E'
bem de ver, contudo, que apesar de
ha"er sofrido a juta indiana modifi
cações apreciávies para melhor, ao
aclimrctar-se. quanto ao crescimento,
iJêso. coloração e extensão da fibra,
que a sua congênere indiana, está ain_
da necessitando de melhores observa
ções e estudos, que escapam à possi
bEidade dos lavradores, a fim de que,
melhor seleci<lnada. IJ(lssa ser pr<ldu-
zica; indeferindo-se por isso mesmo, e
pelos motivos expostos, a ·oportunidade
da criação do Campo de estudos e se
leciõiiamento de sementes. 'lin loco", _
~m forma a proporcionar aos lavrado
res, sementes selecionadas. métodos de
cultUra não só da juta brasileira, como
também de outras fibraS nativa~ de
ótima qualidade. existentes no gran
de vale e ainda inaproveitadas pelo
desconhecimento de suas culturãS, fal
ta. absoluta de estudo, se1edonamento
e incentivo. E' de concluir-se, pelos
motivos expendidos,a. necessida4e ur-
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g~D:te da medida. indicada, per neces:..
sana ao problema econômico nacio
nal, cujos alicerces repousam na maior
amplitude e melhor desenvolvimento
de sua agricultura.

Sala das Sessões, em 12 de junho·
de 1946. - Leopoldo Neves. - Benjq.
min Farah. - - Berta Candé. - Pe
reira da.· Silva. - Guaraci Sil'Veira~
- Melo Braga. _. Romeu, Flori.
Peldroso Júnior. - Antonio Silva. 
Luís Lago. - Severiano Nunes.
Coelh9 Rodrigues. - V aldemár Pe
dros(],. - Ezequiel Mendes. - 'Baeta
Neves. - Hugo Ca.rneiro. A imprimir.

a SR. CARLaS MARIGHELA 
Sr.' Presidente, peço a palavra, j)éI2.
ordem.

a SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Repres..zntante.

O SR. CARLOS MARIGRELA (*)
- (Pela ordem) - Sr. Presidente, o
Comité Municipal de Nova Iguaçú do
Partido Comun:sta do Brasil, envia a
V. E:;:.:l., por intermédio de nossa ban
cada, o segui'n~e documento, de indis
cutível relevância, q1W desejaríamos
constasse da ata dos trabalhos de
hoj~:

"'Nova Iguaçú, 11 de junho de
1946 - Ao Exm.o . Sr. Dl". Melo

\ .-
Viana - D. D. Presidente da As-
sembléia Nacional Constituinte,
por intermédio da bancada comu
nista. -' Presado conc:dadão: Os
militantes comunistas d·e Nova.
Iguaçú, Estado do Rio de JaneiI~o,

por seu organismo municipal. in
terpretando, sem dúvida. os legí
timos anseios de emancipação de
nossa Pátria. vêm a esta soberana
Assembléia do Povo, trazer, jubi
10sam'2nte, as suas. sincerfss:mas
saudaçÕEs pelo auspicioso ato de
se acender o alto forno com o que
se fará a primeira corrids de fer
ro fundido, em Volta Redonda.

~ste notável acontecimento, sim
bólico em seu sentido, mas pre
nhe doe uma radiosa. esperança.
em seu objetivo, para os verdadei
ros patriotas, pode traduzir o pri
meiro passo pára -uma Nação, que
quer e reaI:zará pelo idealismo de

(*) - Não foi revisto pelo orador.

seus filhos a sua libertação poll
tica e econômica.

Os· comunistas não podiam e
não podem ficar alheios .a . todo
acontecimento cujo objeto é o de
senvolvimento e legítimo progres
so no nosso mui. amado Brasil, e
ao virem trazer a esta Casa. onde
se reunem diversas cQuentes de:
opinião. congratulações pelo sim
bóI.:cõ1!.to de Volta Redonda, nada·
mais faz-em senão sustentar e con
firmar a sua mui sincera política
de Uniã.o Nacional, com coragem
e firmeza, em tôrno dos proble..
!!las da Pétria, para cuja solução
todos os seus filhos são chama
dos.

Outros acontecimentos terão que
Se verificar para que possamos
achar solução para os nossos pro
b!em~s politiccs~ sociais e eco
nômicos.·

O de Volta R€donda já é um
grande e palpitante início; outros,
como verdadeiros eles, ligados en
tre si, formar~o uma grantie cor
rente para grand·es êxitos de uma
grande Pátria.

Tudo pela emancipação eco
nômica de nossa Pfi.tria !

Viva a política de união nacio
nal!

Pelo Comité Municipal de NOV3.
Iguê.çú, do P. C. B. - Dionísio
Bassi -- Secretário de Organiza
ção."

Sr. Presidente. a polícia do DiStrito
Federal tem cometido inúmeras arbi
trariedades e violências, inc~usive es
pancamentos, contra operários, traba
lhadores da "Light" e até contra. ar..
t:go5 oficiais das nossas fôrças arma
das.

Desejaria também ficasse constan
do da ata um telegrama endereçado
ao Exm.o General Eurico Dutra, Pre
SIdente da República, por antigos ofi
ciais das nossas fôrças armadas, ver
ber~ndo o procedimento da policia,
que importa em verdadeiro atentado
à nossa democracia:.

Diz o telegrama.:

"Na .qualidade de antigos of!..
c:ais das FÔrças Armadas, vimos
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.'

perante Vossa Ex.a que, além de
Presid-ent.e da República, é oficial
general do nosso Exército, protes
tar contra as violências que. fo
ram cometidas na pessoa do an
tigo camarada de armas, capitão
engenheÍro Antônio Rollemberg.
~sse oficial, além de arbitrària
ll?--ente prêso, foi espancado até
desfalecimento na Policia Central,
selvageria que requer do Govêr
no medidas urgentes, no sentido ..
de evitar a reprodução de tais fa
tos e processos pelas. autoridades.
responsáveis de crimes que aten
tam contra as gloriosas tradições
do Exército e aO memória dos mor
tos heróicos da FEB. Respeitosas
saudações. - (as.) Coronéis Huas
car Matogrossense, FelicfSSIIDo
Cardoso e João Cabanas; Majo
r·es Aristides Leal, Mário Goulart,
Luis Castro Afilhado e Carlos da
éosta Leite; Comandante Roberto
Sissom e Paulo Hoppe; Capitães
Renato Tavares, Aurélio Olivier.
Alvaro de Souza, Otacílio Alves
Lim~. Dr. Augusto Rosadas, Agil
do Barata, Agliberto Azevedo, An
tônio Fernandes e Sócrates Gon
çalves; Tenentes Nemo Canabar
ro, Severo Fournier, Cícero Neiva,
Davi Medeiros, Benedito Carvalho,
Dinart Silveil"a, Durval Barros,
Antero Alm';ida, Saturnino Sãn
tana, José Gutman, Lamartine
Coutinho, Francisco Leivas, Antô
nio Tourinho, Cassiano Melo, Má
rio Souza, Humberto Morais Rego,
Ivan Ribeiro, Dinarco Reis, Joa
quim Silveira, Ivan Silveira e As
pirantes lv"".I.8.nuel Maia e Válter
Benjamin Silva."

Tais -Arbitrariedades nos fazem
lembl"ar aqueles que pelo uso' do ca
chimbo acabam com a bôca torta.
Assim é que nossa baneada. tem rece
bido, de váTias partes do Brasil, uma.
série de protestos que desejarlamos
chegassem ao oonhecim~nto da As
&mJ:bléia Constituinte.

Passo ?- ler aJ.gun.s telegramas.
Do Comité Municipal-de campinas:

"O Comité Municipa1 de cam
pinas do P C B em Assembléia.

realizada. hoje protesta energica
mente contra'arbitrariedades vem
sendo cometidas contra liberdad~

democráticas assim como contra
prisões e torturas infligi;das aos
tra·balhadores brasileiros e a pri
são arbitrária sem culpa for
m31da dos Drs. Djalma Moscoso
e Vivaldo. Maffei dirigentes dêste
Comité efetuada pela Polícia
local - João Munoz, João San
tos, João Crespo, Miguel Serralbo,
Maria IlJ.á,cio Vera Pinto .Teles,
Sebastião Ma!l"ques, João Lobato,
<k""Valdo Morais, Antônio Oliveira,
Miguel Niocolau, Reinaldo Custó
dio, Antônio Merigon, Francisco
8ervidone, Antônio Lopes, Osval
do Oliveira, América Brancz.glion,
Sebastião Ramos, João Garcia,
Joaquim Campos, w.rto Soares.
Elpídio Teles. Sansão' Silva Pinto,
Adauto Melo, Daraci Spina, Sid
nei Pupo, Sílvio Costa, Osorino
Melo, Pedro Pascoal, João Ra
mos, Quirino Faria, João Caliemo,
Sérgio Lameiro, José Pinto Fru
tuoso MM-tins, Pércio Amaral,
Joaquim Naoel Lopes, Manuel
Gonçalves, Benedito Silva; . João
Morais, Celeste Vicentini, Sebas-

. tiáo Ciani, Honorino Regiani, p~
gêncio Soolan, Lufs Per:is:s:i.noto,
Vitor Roseli, Napoleão Pôrto·'.

Ainda de Campinas, dirigido ao Se
nador Luís Ca;rlos Prestes:

"Célula Marcilio Dias do Par
tido Comunista Comité Rio Cla
ro protesta intermédio grande bra
sileiro consciência democrática país
acabe uma V1eZ porWdas enxctva
lham-ento IiiOerdade povo prenden
do espancando pais fa::nília trazen
do sobresalto m'eSmas solidári05
portuários pela i.mediata liberdade
grande amigos povo Doutor Djal
ma. MOSICOSO, Vivaldo MalZfei de
presos arbitràriamente· ontem
José Lucena Maninho, Nélson
Celso Gonçalves, Silvio Fernan
des pt"

Também de Campinas, dos trabalha_
dores da. Companhia Mogiana:

"Trabalhadores Cía. Mogi-
ana componentes célula magoto
protestam energicamente contra
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:arbitrariedades polícia. fascista
Pereira Lira. Oliveira Sobri
%lho prendendo e espancando
ope~rios exigimos liberdad€' Dr.
Vi~al~c' M?fei e Djalma. -Mosco
50 Américo Brancaglion Secretá
rio" .

Dirigido, ainda, ao Sr. Senador Luis
Carlos Prestes, temos o seguinte tele
grama de· QUintana, nQ Estado de Bão
Paulo:

"Pedimos vossa interferência
junto autoridades por falta ~gu

!'anda povo Quintana virtude atí
tude desqualificada advogado Ar
naldo Mandei parente Presidente
Quintana extorquindo comercian
te pessoas povo PT quantias su
periores 200,00 prometido, perse
guição policial caso não sejam sa
tisfeitos seus intentos Kioschi Mu
niaki estorquindo 200,00 prêso foi
senhores espancado bàrbaramente
solta após entrega citado advo
gado em im}Xlrtância 200,00 espe
ramos vossenhoria mais uma vez
defenderá· nosso 'povo oprimido
polícia paulista PT José Gonçal
ves Sousa. e Mkiochi Muraiaki".

Por último, SI' . Presidente, temos
um protesto contendo cêrca de cin
qüenta assinaturas de mães de Expe
tticioná.rios da. gl<>riosa. F .E.B. que
tão bra.vamente derramaram seu san
gue na Itália em defesa da democra
-cia:

"Exmo. Sr. Senador da Re1)ú
blica Luís Carlos Prestes - ~ Os

.abaixo assinados Mães de Expedi
cionârios da gloriosa F.E.B. que
lutaram na. Itália. contra o fascis
mo e derramaram. seu sangue em
~efesa da. liberdade e da Democra_
,da em nOSJ5a Pãtria, nós fomos ví-
timas dC's espancam.entos e das ar

bitrariedades .e violências policiais
do Sr. Pereira Lixa e Imbassai.
Protestamos junto à Assembléia
"constituinte contra. as violências
})OliCiais contra. aos trabalhadores
da Light.· Hipotecam inteira. so
lidariedade de apoio aos trabalha
dores da Líght.

Tudo pela União Nac1onal.
Tudo pela Demoeracia e progresso

de nossa. Pátria..
. Saudações Democra.tas".

Era o que desejava trazer ao coDhe
cimento da Assembléia.. (Pa.lma.s.)

O SR. BARREI'O PINTO
Sr. Presidente, peço a palav=a., pela
ordêm.

O SR. PRESIDENTE - Tem ao
palavra o nobx-& Representa:lte.

O &R. BARRETO PEITO
(Pela ordem) (*) - senhor Pre
sidente. Senhores Constituintes em
tôdas as nações civilizadas já 'cons
titui divisa que combater o comunis
mo é ~:clender a PátriA, a religião,
a família, a liberdade, defendendo
ainda as class-es trabalhistas do ê-m
buste, d<l t.error e da violênda.

Por entender que o Partido Co
munista Brasileiro recebe orientação
política de procedência estrangeira.
como seja. a Rússia., sede do inferno
v-ermeJ.ho, e que vem praticando
atos e desenvolvendo atividades que
colidem com os princípios' democrá
ticos e os direitos fundamentais do
homem, em março deste ano com
pareci ao Supremo Tribuna.l Eleito
ral denunçian'Cio êsse partido como
fora das nossas leis, para pleiteaI'
a. cassação do seu registro. O hon
rado e ilustrado procurador geral.
Sr. Temfstooles Cavalcanti, levantou
duas preliminares no seu parecer
concLuindo pela· improcedência da
denúncia e sugerindo o seu. arqui
vamento:· Não entendeu assim o Su-·
pertor Tribuna.l EleitornlJ que, por
unanimidade de votos, em resolução
n.o 762-A. datada. de 2 de maio do
corrente ano. v·emicou a. gra.vidade
dos fatos objetivados na minha de
núncia, considerando que a m.esma
possuia documentos de alta idonei
da-de e continha acusações de ele
vadas patentes milita:res no sentido
de que se trata. de um. Partido es
trangeiro, com presidente na RAls
sia, e um secretã.rio no nosso pais,
servindo aos interesses daquela. na
ção, segundo expressão textual do
General Carttobert Pereira. da costa.
secretário gerral do Ministério da
Guerra.

Em vista disso, o Tribunal Su
perior ma.udou que se procedesse s.
rigorosas investigações e o Tribunal

(e) _ NãO foi rev1sto pelo orador.
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Regional do Distrito Federal, em
sessão de 24 de maio, mandou dar 4

cumprimento a. essa dete:rmin:ação,
001' julgar que a. minha. denúncia,
tal como havia entendi(l·o o Tribuna.l
Superior Eleitoral, b a se ad a em
documentação farta, abundante. exi-

'gia rigorosa sindicância em tõrno
dos fatos por mim apontados.

Quero dizer, neste momento, que
ainda estou na mesma posição em
que me encontrava quando proferi,
nesta Casa. em 21 de maio, o dis
curso que foi. publica.do à página
539 do Diári...o Legislativo) no dia 22.

No intuito de desf·azer equívocos,
I

e não querendo roubar o tempo pre-
cioso desta. Assembléia, deçlaro que.
dentro de poucos minutos, me re
tirarei desta Casa. embora voltando,
para levar ao Tribunal Regiona.l
Eleitoral do Distrito Federal e en
tregar ao respectivo Presidente as
diligências por mim requeridas, .a
fim de que fique provado, em in
quérito regular, feito sob a presidên
cia do Desembargado,r Afrânio Oos
ta, que, o Partido Comunista Bra
sileiro está praticando atos .coliden
tes com os prm<:írpios demooráticos
e os direitos fundamentais do ho
mem. d-efinidos na Constituição.

E assim pr.ocedendo, coerente com
as minhas expr-essões aqui proferi
das, quero trazer à Câmara a ra
tificação de tôdas as minhas decla
rações constantes de petições ante-
riores. "

O SR. BRESIDENTE - Atenção!
Advirto ao nobre o!I"ador que o tempo
de que dispunha estã findo.

(~rocar.n-se a~rtes.)

O SR. BARRETO P:r:NTO
Sr. Presidente, terminando, repito:
ratifico tudo qua.nto deela.Tei. Não
precisamos importar idéias n·ooivas
de Partidos internacionais, porque
o Brasil é dos brasileiros. A sua
~-emooracia é genulnamente nacional
e é com esta democracia brasileira.
que navem-os de tomar cada. v~

xnais forte, mais poderoso o n·osso
Pais.

Era o que tinha a djzel"~ (Mu.ito
. bem; muito bem.)

O SR. C~ FILHO - Sr. Pre
:lldente, peço a palavra. pela ordem.

o SR.. PRESIDENTE - Tem a.
palavra o nobre Representante.

O SR. C~ FILHO (Pele ordem)
- Sr. "Presidente, días atrás, apresen
tei a V. Ex.a reque-.""imento em que so..
licitava informações do Sr. Ministro da.
Fazenda. sôbre o contrato realizadO'
nesse Ministério com as Indústrias
Matarazzo, sediadas em São P.aulo,
para abastecimento de gêneros de pri
meira necessidade à Capital da Re
pública e outras Capitais. Encami-·
nhado êsse requerimento e publicado,.
o ilustre Sr. Interventor do Estado de
São Paulo· apressou-se, por telegrama.:.
a mim dirigic'io, em confirmar a rea
lização do contrato indicado na mi..
nha interpelação ao GovêrnQ.

-'Ué êste momento. não tenho conhe
c.iment.o àe que o Ministro da Fa':"
zenda respondera ao pedido de infor
mações que apresentei. Acontece que,
depois do recebimento do telegrama do"
Interyentor de São Paulo, li nos jor
nais que o Govêrno da' República de
terminou ao Serviço de Intendência.
do Exército. sob a Chefia do General
SCarcela. Portela, fízesse o abasteci
mento da cidade, procurando, por êsse
modo, resolver a crise alimentar que
tortura o povo e. particularmente, as.
mães de família.

Ao que sei, pelo que tenho lido na
imprensa cliári~ desta Capital, o "'Ser..
viço de Intendência do Exército está.
realizando essa tarefa e,' se não me
engano, já ontem um dos jornais ves...
pertinos divulgara que o Sr. General
Scárce1a Portela promete inundar
a Capital da República e a de São.
Paulo de gêneros alimentidos.

Devo congratular-me com o Gqvêrno'
por estas providências que. tão de per
to, interessam às populações famintas·
dessas cidades, embora, coincidin
do com. a declaração do ilustre Gene..
ral Superintendente do Abastecimen
to, tenham desaparecido do mercaaO'·
alguns gêneros..•

A obeservação, porém. que tenho a
fazer. é a seguinte: com a minha in
terpelação, o .Sr. Interventor de S~o,

Pa.ulo afirmou que M contrato entre o
Govêmo Federal e uma firma parti..
cuIar. Indúsi.1rias Matarazzo, sob 8..
base de lucro de 3 1/2% sôbre o mo..
vimento· de cereais, isto ê, importação,.
exportação, compra e venda etc. Como.
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-não quero, Sr. Presidente, dirigir um
outro requerimento escrito, solicitando
!!ovas informações, interpelo d.esta tri
buna o govêmo sôbre os efeitos do
contrato lavrado entre as Indústrias
lI.íatarazzo e o Ministério da Fazenda
em relação aos serviços -que está rea..
lizando o Exército Brasileiro. O ccn..
trE..to, Sr. Presidente, informou o hon..
rado Intententor de São Paulo, asse..
gurara às Indústrias Matarazzo ...•
3 1/2% sôbre tôda movimentação de
cereais, a pretexto do seu financiamen..
to. Ora, as providências do Exército
ampliarão as possibilidades da firma.
contratante e não é possível que esteja
tr~balhando para aumentar o llroro
de particulares. Se o contrato foi
suspenso, o Govêrno que anunciou a .
sua existência deve comunicar ao po.....o
a suspensão dos seus efeitos.

Não há, Sr. Presidente. um ato, uma
publicação do Govêrno, quanto à ma..
téria desta inter~elação.

Vou sentar-me e aguardo que o Go..
vêmo esclareça ° assunto, considera...
do por mim, na, qualidade de repre...

.sentante do povo, gravíssimo.

Era o que tinha a dizer. (Muito
õem) •

O SR. MAURíCIO GRABOIS _
Sr. Presiàente, peço a pa.lavra, pela.
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante ..

O SR. MAURíCIO GRABOIS (Pela
OTcI.em) 51'. Presidente, encan1inho a
V. Ex.6 o segUinte requerimento de
informações: (Lê)

BEQUERXrlltE.NTO N.o 224 - DE 1946

Solicita' injonr..açóes do Poder
Executivo .sôbre os 7r..otivos da
propaganda ofic:f.al feita pelo D.
N.. I. contra. a Rússia; indaga
ainda. com que verba aquele De~

pa:rlamento'imprime livros de pTo
11aganda jascista.

Considerando que o D. N. I. (De..
partamento Nacional de Informações) t

órgão do Governo, -fstá fazendo fa.-m.
illstli.buição de: livros de propaganda
f~ista. tais lJomo "A U. R. S. S. do
Deão", de I1defonso Albano, em enve
lopes ofUeaJs do Ministério da Justiça
e Negócios Intel'iares;

Consideramrlo que essa propaganda
oficia.. dLngida contra um pais aDJi
go, com Q qt<.al mantemos r.ela~ões di
plomáticas, com qu~m lutamos cOnJ.o
ali2.dos na guerra contl·a. o nazi-fas
cismo e temos assento em comum na.
Orga !1ÍZa~ã.o àas Nações Unida.s;

Considerando que tais publicações
requerem. c dispêndio de a.preciável
v€rba;

Requ~remosJ de' acõrdo com o arti
go 61, § 5.°, seja solicitado ao POde:
Ex-ecutivo. por intemiédio do Ministé
rio da Justiça e Negócios Interiores,.
informar: .

1 - Com qu~ verba o D.N.I. (De
partamento N3Icional de Informa~ÕEs)

imprime livres de propagantia fas
cista;

2 - Com· qtte: finalidade êsse ól'gáo
governamental hosti:..iza. oficialmente,.
Ullla Nação amiga:

3 - Se o Pod~r Executivo te::n co
nhecime-nto dessa irregularidade com
:pro~tedora.

Sala: <ias Sessões, 11 de junho de
1946. - Carlos Prestes. -" Jorge Ama.

. do. - Agostinho .oliveira. '- Caires
de Brito. - Alcides Sabenca.. - Car-

" los Marighella. - João Amaironas, 
Trijino Corrêa. - Gregório Beze'rTa.
-. Batista Neto. - Alcédo CoutinJLo.
~ José Crispim. - Domingos Velas
co. - Café Filho, - Campos Vergal.
- José Leomil. - Maurício Gra"bois.
-. Flores da, Cunha. - 'Vespasiano
Martins. - João ViZasboas. - Rui
Palmeira. - SOa3"es Filho. - Romão
Júnior. - Raul Pila. - Aureliano
Leite. - Agrícola de Barros. - Os
mar de Aquino. - A imprimir.

Assinam êste requerimento todos os
componentes da" bancada comunista
e inúmeros democratas de vários par
tidos, entre os quais os Srs~ Deputados
Dorr.J.ngos Velasco, Plôres da Cunha..
Soares Filho. Raul Pila e Senadores
Vespasiano Martins e João Vilasboas.

Quero chamar a atenção da Casa.
sôbre a maneira pela qual estão sen
do utilizados órgãos da administração
pública para fa·zer propaganda po..
lítica contra partidos legalmente or
ganizados e contra" nações reconhecl
""das pelo Govêmo brasiléiro.

O assunto deste requerimento refe
re-se a um livro que procura respon
der ao livro do Deão de Canterbu:rY
"O Poder Sovietico'·. Naquele traba.
lho são lançadas as pior~ injúrias à
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'"União Soviética.; e é de estranhar pro
-cure o Govêmo, através do Departa
mento Nacional de Informações, di
fundir a referida obra, nesta Assem..

· ·bléia, entre os ilustres Representan
tes.

Como se não bastasse isso, a "Hora
.do Brasil"- - meia hora, aliás 
,costuma, normalmente, falando em

· nome do poder público, lançar os
maiores impropérios contra a Russia,
-ao mesmo tempo que mantem com
~uela Nação relações de amizade e

. comerciais.
No dia 1.0 de junho, o programa

.radiofônico a que aludi, referindo-se
à mulher soviética. afirmava ser ela
-verdadeira 'cadela.

Sinceramente, isto não é lingua
gem a ser adotada por alguem, a não

-ser um la~cista. Não é desta manei
xa que se mantêm relações diplõíiiã
ticas com um país amigo.

Ainda mais: aquele Deparamento,
na meia hora que irradia, a~1ra in..
júrias contra representantes do povo

'do Distrito Federal e de outros Es...
tados l legalmente eleitos. ,

O Sr. DanieZ Fciraco - A expres..
.são julgada injuriosa e que acaba de
ser mencionada da tribuna por V.
.Ex.a foi usada pela esposa de Lenine,
-que disse textualmente: a mulher que
..ama seus filhos deve ser considerada
·uma cadela.

o SR. M..4.URICIO GRABOIS 
o ilustre Representante anda mal:
inforr.nado e não faz outra cousa se
.não transmitir essas injú...~as aqui na
Assembléia. Está repetindo o que
diz o Departamento Nacional de In-

:formações, ôrgão tido como fascista.
Na prática, esse Departamento Na

·cional de Informações representa o
remanescente do nosso conhecido e
famigerado DIP, aquele que distri
'buia as verbas e censurava jornais li
-vres e independentes. Assim, êsse ór
'gão, que devia estar acima das in-
junções partidárias, empreende a mais
:s6rdida das politicas: politica can
.tra interesses do povo.

Como se isso não bastasse, vemos
:a. Agência Nacional, que é uma de
pendência do DNI., transfonnar-se

-em agência da' Light. Ainda a.gora

ela distribuiu à imprensa uma nota da
Diretoria dessa emprêsa e de outras
que lhe são associadas. Nestas con
dições, um órgão do Govêmo se tor
na órgão de defesa dos interesses im
perialistas contra os interesses dos.
trabalhadores e do nosso povo. '

Há mais ainda algo a .acrescentar:
jornais de propriedade do Govêrno.
como "A Manhã" e ('A Noite", bem
como a Rádio Nacional e outros ór
gãos pertencentes ao chamado ater-

, vo da "A Noite", não fazem outra
. coisa a não ser, na realidade, politica.

a 'serviço de um partido contra ou
tro. Basta lêr o que diàriamente se
contém nas colunas desses jornais
para, vêr as mentiras atribuídas. ao
Partido Comunista e seus Represen
tantes nesta Assembléia..

O Sr. SOCLTes. Filho - A mesma coi
sa se verifica nos Estados. A cadeia
de jornais filiados a "A Noite'" con
tinua fazendo estreita política parti
dária em pról de determinado parti
do e sustentando candidaturas que
nem ainda existem.

O SE. M.t~.URíCIO GRABOIS
Que essas campanha!') sejam levadas
a cabo nos jornais a serviço de u.m;\

ou outra corrente política, compreen
de-se e nós poderemos combatê-las;
mas não se admite que jornais perten
centes ao Gcvêrno façam política con- .
tra aqueles que defendem os interêsses
do povo e em benef::cio e defeza dos
que !Jerseguem os trabalhadores e at<a
caro a democracia .

Quero lembrar a todos os presentes
que, após o golpe de 29 de outubro.
tentou-se liquidar o acervo da (IA
Noite", composto de emprezas radio
fônicas e jornalísticas, bem como os
demais órgãos de publicidade do Gu"
vêrno. Nesse sentido. encetou-se gran~

de campanha visando evitar que êsses
órgãos ficassem a .serviço de partidos
políticos. Observa-se, porém, hoje
que tôda essa rêde e jornais e de ~
dio e o próprio Departamento Nacio
nal de Informações, com a AgêncIa.
Nacional, fazem politica. sórdida. e11l
favor das fôrças fascistas remanes
centes. que procuram entravar a~..
cha da democracia. em nossa terra..
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Aqui fica, Sr. Presi<:1ente, nosso prC\
testo. A.pelo para t()dos os democra
tas, no sentido de lutar€m contra essa
forma de realizar política à custa 'jos
cofres públicos. (Muito bef11-; 14uitc.
bem; P.almas).

o. SR. LICURGO LEITE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
laTIa o nobre Representante.

O SE. LICURGO LEITE (Peru
-ordem) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra pára trazer .ao conhecimento da.
Casa dois telegramas que recebi de
Minas Gerais.'

O primeiro dêles chegou-me à mãos
no fim da semana. passada e diz (J

segtünte:

"Dr. Osva1<:10 Machado Chefe
S€rviço Investigação Estado M:
nas ordenoU Delegado Policia Ib'.
raci acintosas diligências contra.
mim motivo supostas difamações
.autoridades e campanhas políti-'
cas que nã.o fiz sendo intimadú
sub-delegado Garimpo Cano:u
prestar declarações sob ameaças
dissimuladas motivo verdadei.!" I)

foi haver eu denunciado autori
dades loca.is como beneficiárias
jogos ilidtos. Espero presado aml-
go providências urgentes. Sds
Pe. Felipe A:brão d~ Oliveira VI
gário Garimpo Ca.noas... "

O outro telegrama, recebid.o ontem,
está redigido. nos s·zguintes têrmos:

«Acabo chegar Passos fugin1~

terror policial estabelecido Canoas.
Delegado Ibiraci combinado sub-

o delegado distrito, soldados carabt
na. embalada percorrem ruas pro
curan·do t.este:nunhas àepuzeram
meu favor contra sub-delegado
beneficiário jogo~ ali dominante
rogo providêncías urgentes. Seis .
Padre Felipe l}brão Oliveíra. .-'

Por êsses telegramas, verüica-se qut.
o ambiente de intranquiUdade re:~

nante em Minas, e contra o Qual vi
mos nos batendo, ainda persiste.

As autoridades policiais obede<:endo,
naturalmente. a um fim preconcebid."
não se pejam em praticar, em pleno

regimem democrático, as suas mais
degrn-dantes e covardes perseguiçãe'.

Desta vez, li. vitima. da. sanha poli
cial é, como acabamos de ver, o q1.

gário de Garimpo das Canoas, Pa.à.r~

Felipe Abrão de Oliveira, que se vê
o.brigado a fugir àe sua Paróquia pa
ra não sefrer as conseqüêncir.s j)S

desmandos de autoridades a:rbitrârb.s
e ü:.ccicsas.

E, porque, Sr. Presidente, tão co
varde perseguição? Pelo fato de te!'
aquêle vigário denunciado, como s-a.
de seu, dever, os atos desonestos aas
autoridades de Garimpo das Cauôas.
que se vêem locupletanto à. custa ae
jogos ilícitos.

Formulando o meu protesto con~ra

atos tão criminosos das autoridades
policiais de Minas, peço as. nece33a.
rias providências do Sr. Ministro ds.
.r-ü..stiça, para que cessem de vez tais
tropelias que tanto têm degradaj,o o
nosso Estado. (Muito bem; m1Jtto
bem.)

O SR. JOãO BOTELHO - Se
nhor Presidente, peço a palavra., pel~

ordem.

O SR. PRESIDENTE Tem a
palavra o nobre Representante.

O SR. JOAO BOTELHO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, 81"5. Rep't"e
sentantes, em sessão anterior, o ilus
tre colega da U. D. N ., Sr. Epílogo de
Cam.?OS, requereu a esta Casa., e foi
aprovado, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Dr. Carlos Estê
vão de Oliveira, ex-diretor do Museu
Goeldi, do Estado do Pará. A Ill:ir.

cada do P. S. D ., por meu intermédio,
se associa às homenagens prestad~

Dela ASsembléia a pedido daquele ilus
tre Representante. Ao fazê-lo. que;"I.'l
declarar que, com efeito, a. An:lazônia,
que sofreu rude golpe há pouco ~~m·
po, por ocasião do desaparec1men~

do Dr. Agno, também ex-diretor aes·
sa. instituição, acaba de passar pur
novo golpe cem a morte do Dr. CJ,.":
los Estêvão de Oliveira, homem devo
tado à ciência e aos problemas regIo
nais da Amazônia.

Continuando, Sr. PreSid.ente, peço
permissão a. V. Ex..a para enca.m1nhar
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2- Mesa um. requerimento assinado
pela bancada do P.S.D. do Estado
do Pará, respeitante à sugestão qUe ~
apresentou ao Poder Executivo p"1ra
a construção de escolas profissi9na1$
de pesca em vários municípios.· r>~.m.

como de um pôsto de fiscalização ds.
pesca de tartaruga na ID.i.Ilr...a terra.
O requerimento tem finalidade
prática, francamente em .fa.vo!' da.
economia amazônica, porque o pes
cado, nessa região, vem sendo; ...nfc
lizmente, oojeto de verdadeiro mal
estar para as populações. por falta
de método, por ausêncía de am-oa.ro
<ia poder p-úblico e, sobretudo, pe~,)

desperdício do próprio pescado.

Com referência à tartaruga - que
lônio hoje raro nas águas da. Amazõnís.
-. direi que se impõe, por parte do
Govêrno, irrestrito amparo e defesa
dessa fortuna da nOSSa fauna aquá
tica

O Sr. Adelmar Rocha - V. Ex.a
tem tôda a razão.

o S~ JOAO BOTELHO - .•. nol"
que a tartaruga, que alimenta as po
:pulações, está prestes a extinguir-se.

sr. Presidente, COID<l o requetiment">
é longo e fundamentado e não posso
furtar o tempo precioso desta Asstl~

bléia, encaminho-o à Mesa, para q'l~

V. Ex.a se .digne mandá-lo à impres ..
. são. (Muito bem; muito bem.)

O ora.d..or envia à M e~a a se
guinte:

DrnICAÇÃO N.o· 133, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo a
construção de Escolas Profissio
nais de Pesca em vários municí
pios do Estado do Pará, e um Pôs..
to de Fiscalização da Pesca de
tartarugas em óbidos, no mesmo
Estado.

Requeremos à. Mesa da. Assembléia.
solicite ao Ministério da Agricutum
sejam construídas, quanto antes, Es
colas Profissionais de Pesca e Postos
dw .,,;'1scalização da Pesca. de Tart8.A.-n
gas, 'respectivamente, nos Municipios
de AI-.,.riúna, Ponta de Pedras (lago
.Az'ari), Salinas" Monte Alegre. Alen-

quer. Curuçã ·e Obidos, interior de
Estado do Pará, de molde a amparar,
material e técnicamente, a sacrifi
cada classe dos pescadores paraenses~

cuja situação, com efeito, está a re-
clamar prontas medidas, no sentido
que sugerimos, por parte do Govêrno·
Federal.

.A.s zonas a serem beneficíadas re
presentam verdadeiros celeiros de pes
cado e núcleos expressivos de pesca
dores. Estes, até hoje, pelo ménõ"s"na
maioria do País, fazem as suas pesca
rias dentro dos ensinamentos rotínei
rosherdados de seus antepassados,
sem as vantagens das embarcações.
motorizadas e de outros engenhos mo-

delJ."nos, exigidos na. época atual, de
acentuada auto suficiência dos agru
pamentos humanos e, o que é mais, de
indispensabilidade na·Amazônia, quan
do mais não seja, pelas longas dis
tâncias a vencer, em face do imenso
sistema hidrográfico que banha toda
a região. Tais Escolas acenariam com
o desenvolvimento da. indústria. da
pesca, quer pelo maior número de
novos pescadores e etnbarcações D1afu
apropriadas, tudo sob o amparo do
Govêrno Federal para as construções
encarecidas, e com a. ajuda dos Go
vêrnos do Estado e dos Municípios
beneficiados, para. a. manutenção .e
contrôle das mesmas, depois de pron
tas. O Posto de Fiscalização da Pes
ca de Tartarugas se impõe, com i~ên

tica urgência ou, talvez. maior, por
que aquela espécie de quelôníos estã
ameaçada. de desaparecer, tão crimi
nosa tem sido a sua pescaria e tão
desastrosa e desastrada é a emprêsa
de apanhar-lhe os ovos, de conse
qüências funestaS à economia da PIa-

,nície, pois uma Tartaruga chega a
ser vendida por Cr$ 200,00 e 300,00, e
os seus ovos são cótados a Cr$ 0,30
e 0,20, convindo frizar que cada Tar
taruga "deposita", na. época. da de
sõva - entre Outubro e Novembro 
de 100 a 150 ovos.

A proteção à Tartaruga (Podocne
mis expansa), ao Tracajá, (Podocne..
m1s demerillana), ao Pitiú (Podocne
mis unifilis) , ao Mata-Matá· (Cbelys
fimbriata) e ao Mussuan (CInaster
num sco.rploldes>, reputamos de ab-
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soluta necessidade ao encaminhamen
to mais seguro da riqueza amazànica.

Falando sôbre as Escolas de Pes
ca, assim se manifesta o Prof. Pedro
...A..zevedo:

"P.s med1das de fomento da pesca
não se resumem em favorecer a utili
zação de um aparelhamento de captu
ra mais aperfeiçoado que exige uma
forma~ão profissional especializada.
Neste particular, faz-se necessário
cuidar do adestramento dos jovens
que pretendem se dedicar a uma pro
fissão que. para ser racionalmente
ou conhecido ou devidamente apre
eXçrcida, exige 'Conhecimentos técni
COs e para cuja habilitação os nos
SOS atuais pescadores se prepararam
num auto-didatismo desorientado,
que se transmite de geração em ge
ração, perpetuando lendas e crendi
ces, tolhendo a. capacidade individu
al e r,eduzindo ao mínimo o aprovei
tam.ento dos melhores elementos".

Sem abundar em outras razões,
que justificassem maiormente a ob
jetividade. dêste requerimento, que
v.:.sta efetIVO amparo à laboriosa., de
dicada e esquecida classe dos nossOS
pescadores. baste-nos a transcrição,
ainda, destas verdades, proferidas
pela autoridade incontestável, . na.
matéria, do Sr~ . Oapitão de Mar e
Guerra da A.nnada Nacional - Fre
d.erico Vilar:

"A fartur·a de peixe na Amazônia
PQ~ muito explica a facilidade rela
tiVa com que f<li essa imensa região
penetrad.a e civilizada., do mesmo
passo revelando quão importante é
€Cooômciamente --, portanto, social
mente, êsse fator no seu desenvol
vimento. Naqueia zona sem. fim, há
a maior nqueza ictiol6gi<;.a. do Bra
sil.

O Padre JOSé Daniel escreveu há
quase cem anos, referindo-se à pes-

.ca da Tartaruga na Amazônia, que
havia um '4M~17W tesouro desco
berto no Rio Amazonas"" lamentan
do ê1e como WalZace" Bates e mUitos
outros, a destTuição sistemática de
muitos milhões de ovos de T.arta
ruga, anualmen"iJe" encamínha:ndo-se
08 brasileiros para a ruína. de v:ma
das suas grandes riquezas" (" Os pro
blemas da pesca no BTasiZ"). Os gri-

f<?S nos pertencem, pela. sua oportu
mdade.

Ao. Govêrno, por certo, por inter
médio do ExIno. Sr. :Ministro da
Agricultura, caberá atender as medi
das pleiteadas, que possuem a fina
liciade de desenvolver as possibilida
des econômicas de nossa Pátria,
~incipaImente na situação atual, em
qUe se impõe estimular, amparar· e
orientar as fontes àe nossas rique
zas, com espf'Cialidade as que diZem
de perto com a alimentação àas po
pUlações, como ocorre com a Pesca,
qUe ,em outros países, de menores re
cursos naturais, é base da economia
dos mesmos, a exemplificar, o Japão,
Noruega, Portugal, etc ~ .

Sala das Sessões, 10 de junho' de
1946. - João Botelho,. - Magalhães
Barata. - Alvaro Adoljo. - Duarte
d'Oliveira,. - Lameira B"ittencourt.
-.... Moura Carvalho. - Nelson Pari
jôs. - A imprz'mir.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o Sr. Agostinho Monteiro,
pl'imeirq orador inscrito. .

.O SR. AGOSTINHO MON.....'!""""'E!R'"'"""""O
- Sr. Presidente.. Srs. Representan
tes, seria propósito meu apresentar
emendas ao projeto da ConstitUição
no Capítulo n - Seção II - arti
gos 138. 139 e parágrafos, 140 e pa
rágrafos - porque entendo ser dever
do Govêrno Federal cuidar, com Inais
carinho e atê com largueza de Ver
bas. dos problemas e assuntos en
quadrados nessa Seção.

Realmente, para manutenção do
ensino e seu desenvolvimento no
Bra~i1, os 10% consignados no :lr
tigo 148 representam quantia insig
nificante. T'g,:!tbém, Senhores, para
cuidar" do Norde~ - talvez o pe
({aço mais brasileiro do Brasil - na
Eua máxima questão, a das secas, ne
nhum sacrifício do Govêrno ser'Í de
monta. Se nos reportarmos, então, à.

. Amazônia portentosa, Srs. Repr~:a

tantes, futuro celeiro do Brasil, se
não empório do mundo, dado seu
formidável potencial econômico, nin
guém poderá negar que tôdas as'·ver..
bas que para ali sejam encaminha
das terão efeito compensador para o
Brasil, qual o de proporcionar opor
tunidade para que a Amazônia rea
lize, na Federação, o importante pa
pel que a. natureza. lhe reservou.
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o d.e!icit atingiu... 11.286.000.000,00

8.748.620.000!OO

Cr$

GO.752.904.000,OO

52.034.284;000,00.'

35.737.000.000,00

2.390.000.000,00

33.347.000.000,C(}

16.832.000.000,00
16.979.000.000,0~

147.000.000,00-

102.213.000.000,00

com um deficit de

lú-NoS mesmos 15
anos os Municí
pios arrecadar~

e dispenderam ••

11 - A arrecada
ção total no país
de 1930 a 1944
füi de .

a despesa. no mes-
mo 'Prazo alcan-
çou ..•...••...... 113.499.000.000,00

8 - De 1930 a 1944,
as arrecadações
fed-erais somaram

no mesmo período
as despesas atin-
giram .

Os defic~ts se avo-
lumaram .

9 - No mesmo pe
ríodo - 1930 a
1944 os Estados
arrecadaram ....

as despesas soma-
ram . o" •••••••••

Verificando-se as
sim um. dejicit de

5 - A divida con
solidada que em
1936 somava 3.505.000.000,00

eleva-se em 1944
para quasi seis
bilhões •.....•.. ~ 5.964.000.000,00-

6 - Enfim a dívi-
da interna, que
em 1936 era de... 5.131.000.000,00

atingiu em 1944 a
cifra de •. . . • . . • 15.969.000.000,00-
O movimento· de 1945 não está m

'cluido nesses números por isso que
ainda não publicado.

7 - Se o GO'Çêmo atual qui.zesse,
por um sistema simplista, liquidar a
divida flutuante, teria de emitir mais.
alguns bilhões de cruzeiros.

3 - As emissões
somaram em de-
zembro de 1945.. 17.530.500.000,00

4 - A divida flu
tuante da União.
o atual Ministro
da. Faz..enda de
clarou, em entre-
vista, montar a.. 10.005.378.e07,10

Em 1936 essa divi-
da era de 1.626.000.000,00
Ã movimentação da divida flu

tuante. feita na. base ãe 6% ao ano,
acarreta para os cofres públicos _um
dispêndio, a.nual de SOO milhões de
cruzeiros, conforme está. previsto e
consignado no orçamento de 1.946.

Mas, Senhores,_como posso apre
sentar emendas, quando estou con
vencido de que a real situação do
pais talvez nem permita a aplica
ção das mínimas percentagens que fi
guram nos artigos citados? Srs. Cons
tituintes, atentem para o verdade!
tu estado econômico, financeiro. so
cial e admini.strativo em que se en
contra. no momento. a Nação.

Como sinto e vejo, diàriamente, que
o Regimento nos angustia no tem
po, resolvi, em vez de um discurso,
esclarecer o assunto através uma sé
rie de' itens, curtos e breves, sem co
mentá!'ioS, apenas descritivos:

Cr$
1 - _Em novembro

de 1930 o meio
circulante que era
de .. . . . . . . . 2.842.000.000,00

a 29 de outubro de
1945 atingia ...'., 16.909.000.000,00

O acréscimo nesses
15 anos foi de.. 14.067.000.000,00
ou um aumento
de :...... 495%

2 - Só de 1940 a
1945 emítiu o Go-
vêrno .. . . . . . . . . . 12.564.430.000,00

1940 ........•......•.•... 214.241
1941 .•.. . • . . • • . . • . . . . • . . . 1. 461.358
1942 .... . . . . • • • . . . . . . • • . . 1. 591. 296
1943 .................•... 2.742.959
1944 ..........•.......... 3.431.246
1945 ....•................ 3.073.240

Cr$
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Nêsses deficits, decerto, não estão
inclUÍdos os. resgates de titulas, as
apólices de reajustamento econômi
co, despesas com a compra de ouro
e débito do Tesouro com os Insti
tutos de Aposentadoria e Pensões,
que o elevarão a mais de vinte bi
lhões de cruzeiros.

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex.lI.
permita-me um aparte. E' lamentã
vel que não esteja na Assembléia, na
sessão de hoje, o .ex-ditador do Bra
sil, para ouvir de corpo presente es
sas acusaçGes terríveis, essas -verda
des horrendas.

. O Sr. Oswaldo Lima - Não sáo tão
terríveis. O ouro adquirido está. ai
depositado e é cifra bem elevada.

O Sr. Sousa Costa - Quero decla
rar que, embora não esteja presente
o Sr. Senador Getulio Vargas, . os
itens que o Ô'ra,dor enunciou e que se
referem à situação financeira e eco
nômica ...

o SR. AGOSTINHO MONTEIRO 
Por emquanto, apenas à situação fi
nanceira - permita. V. Ex.a.

O Sr. Sousa Costa - ... terão a
sua. explicaç§.o na ocasião oportuna...

O SR. AGOSTINHO MON'l'EL.""<.O 
Recebela-ei com prazer.

O Sr. Sousa Costa. - ... e s6 não
o faço agora, pela simples razão de
.não querer perturbar os trabalhos da
elaboraçã:o constitucional; mas desde
já, declaro que nenhum dêsses elemen
tos c'onvence da. gravidade da. situa
ção por S. Ex.lI. 3.iPontada.

O Sr. otávio MC1.7"",,=,aõeira - V. Ex.Do
será. talvêZ o único que não fique con
vencido...

O Sr. Sousa Costa - Não sou eu;
é ao nação inteira. Profundamente la
mentável é que (,. Partido de V. Ex.a
não LlJ.e siga qs conselhos.

O Sr. Octav'..o Ma.ngabeira ~ Qual
o conselho?

12 - Os deficits,
incluido o de
1945~ somaram,
realmente . 12.283.820,00 -

o Sr. Sousa Costa - Dedicarmo-nos:
exclusivamente aos trabalhos da. C0ns
tituinte.

O Sr. Octa'Dio Mangabeira - Mas·
W;:-O interessa à Constituiç.ão. O no
bre orador começou por explicar B

lig3ção existente entre as emendas
que pretende apresentar e o estado de
desgraça a que a ditadura reduziu o
Brasil. (Apoiados e não apoiodos_
Palmas). .

O SR. PRESIDENTE - Atençã.o!
Está com a palavra o 8r. Agostinho:
Monteiro.

O Sr. Sousa Costa - Apesar da..
advertência de V. Ex.a, Sr. Presiden
te, peço licença para esclarecer' que
minha con-clusão, é diametralmente
oposta a do ilustre orador. Não há.
desgraça alguma a regis.trar. pelos ín
dices que S. Ex.a indica.

O Sr. Paulo Sarasate - Aí estão
as declarações do 'Sr. Ministro da. Fa
zenda.

O SR. PRl<'cSIDENTE - Atenção!
O orador reclama que lhe estão to
mando o tem'Po.

O SR. AGOSTINHO .MONTEIRO 
Srs. Representantes ...

.O Sr. Paulo Sarasate - Para cor
roborar as palavras do nobre orador.
ai está o relatório do Presidente do
Banco do Brasil.

O Sr. Sousa Costa - O relatório do
Presidente do Banco do Brasil não
permite tal conclusão; mas. - insis
to - s6 desejo por enquanto contes
tar que haja essa situação de desgra
ça para o meu país. Confio teremos
em breve a ConstitUição e a seguir'
tratarei do assunto em debate.
(Apoiados) .

O SR. AGOSTINHO MON'rEIRO 
Nêste ponto, estamos todos perfeita
mente de arordo.

.(Trocamwse nu.merosos apa.r~

tesL
O SR. PRESIDEN'TE - (Faze'JU1!>.

$oor os tímpanos) - Atençãol Está
com a palavra o Sr. Agostinho Mon
teiro. '
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o SR. AGOSTrnHO MONTEIRO 
Não fôsse a segurança..•

O Sr. Sousa Costa - Agradeço a
V. Ex.e. haver-me concedido liceru;a
;para apartear e reafirmo meu com

. ;promisso de demonstrar a V. Ex.a e
à Casa a inanidade de sua exposição.

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO,
Não fôsse a segurança que tenho, "de
que não anima a V. Ex.a o intuito de
perturbar a leitura dos. itens, mesmo
porque - e chamo a a.-tenção·-de V.
Ex.a para o ponto - ainda não os es
tou comentando, mas apenas enume
rando, reservo-me ,para comentá-los
justamente quando vier a resposta de
V. Ex.a., resposta que deve- vir, por
quanto não pode ficar em sjmp-les
promessa. A nação exige que tudo
seja esclarecido (Palmas) .. ~

O Sr. Sousa Costa. - Quero acen
tuar a V. Ex.a, quanto à exigência da
nação, que antes de V. Ex.a chamar
a atenção já a ela me submeti. Não"
fujo a dar-lhe as explicações que devo,
e isso de modo insofismável e inte
gralmente.

O SR. AGOS'!TIfflO MON'I'EIRO
- Vv. Ex.as., que fizeram parte do
govêrno anterior, ainda não se aper
ceberam de suas grandes responsabi
lidades...

O Sr. Aureliano ~eite - E o gran
de responsável não é o Sr., Sousa.
Costa: é o Senhor Getúlio Vargas.
(Apoiados e protestos).

O SR. AGOSTINHO MON'l'EIRO
- Vv_'Ex.ll.s. interromperam-me pre
cisamente no item n. o 13. Quem
acredita em abusões deve ficar um
tanto p::eocupado com isso. .. (Risos.)

Cr$
13 - No período

Republicano, de
1890 a 1929, as re
c e i ta s públicas
produziram • ..•• 27.778.000.000,00

O total das despe-
sas elevou-se a . 32.772.000.000,00

Os deficits nêsses
40 anos somaram 4.994.000.000,00

Cr$
14 - Os deficits or

çamentãrios, in
cluindo pianos de
obras e obrigações
de guerra, atingi
ram de 1938 a
1944 a cifra de .• 5.797.018.000,00

como se verifica dos
balanços da Con
tadoria Geral da
República.

15 Os deficits,
propriamente, or
çamentários, isto
é. a diferença en
tre as receitas e
as despesas arre
cadadas e dispen
clidas, de 1938 a.
i945, elevaram-se
a . • • . 5.737. 60'l. 000,00 '

na média anual de 717.200.000,00

Os gov.ernos, provisório e atual.
ainda. não publicaram as despesas com
o plano de obras e obrigações de
guerra realizadas em 1945. .

~uantos biUlôes serão?
O Sr. Osvaido Lima, - V. Ex.a dá

licença para úrnn aparte?

o SR. AGOSTINHO MON'l'E1RO
- Permita-me V. Ex.a que diga: não
sei' que aparte 'quererá V. Ex.B dar
aos nluneros que estou lendo.

-O Sr. Oswaldo Lima. - O aparte é
o seguinte: nêsse período que V. Ex
celência indicou, qual foi o ano em
aue o Brasil teve um depósito OUl"O

igual ao atual?

O SR. AGOSTINHO MON'i'ErrRO
- V. .Ex.a. vai verificar esta situa
ção, se acompanhar os itens que es
tou lendo.

O Sr. Alde Sampa.io - Permita-me
V. Ex.a um aparte. V. Ex.a nêsse
deficit, incluindo despesas feitas atra
vés de estabelecimentos bancários, re
fere-se à. compra do ouro?

O SR. AGOSTINHO MON'J.'E1RO
.:...- Não, Senhor.

O Sr. Alde Sampaio - Nêsse cas~
estã, respondido o aparte do Sr. Os-
waldo Lima.
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o SR. AGOSTINHO MONTEIRO
_ Aliás, já fiz ressalva de que não
estava. incluído; se estivesse, o àejicit
iria a mais de 20 bilhões de cruzei
ros.

O Sr. Alde Sampaio - V. Ex.a. tem.
razão. Só em 1944- o deficit com des
pesas feitas através de bancos atin
giu à soma de cêrca de seis bilhões
dê cruzeiros.

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
_ Tenho a preocupação de ser rigo
rosamente exa.to e as cifras com que
jogo sáo as do· Govêrno.

Prossigo.
1ô - Os dejicits observados nos

snos anteriores a 1930 nunca Ultra-'
:çassaram, em m~a, a casa. dos 1~
milhões, enquanto que dêsse ano em
dian,te sempre foram muito mais vul
tosos, ~tingindo 900 mi.lhões, ou seja,
precisamente, a. média de 818 milhões,
de cruzeiros anuais!!!

17 - De 1915 a 1929,
últimos anos da
República ve1ha, os
deficits orÇamen
tários da. União
somaram 3.301.832.000,00

De. 1930 a 1944 os
deficits dos' orça
mentos f e d erais
atingiram 8.748.621.000,00

ou seja, uma dife
rença para mais,
de •.••.••.••.•.••• 5.446.788.000,00

18 - Nos últimos 15
anos dispendeu o
Gov-êrno .. '. . . . . . . . 60.732.9M.OOO,OO
quase o dôbro de
32 biliões·. gastos
nos anteriores 40
anos da República.

19 - O volume físico da produção
dos gêneros alimentícios não progre
diu pràticamente.

Em 1930, ano de crise, era de .
16.219.000 de toneladas; em 1944, al
cançou somente 17.701.000 de tone
ladas. ou 9 % de acréscimo, enquanto

(*) Não foi revisto pelo orador.

a população deveria ter aumentado
de 26 %. '

O Sr. Plínio Barreto - l=: por -isso
que não há alimentação para o l?Ovo.

O SR. AGOSTINHO MON'l'EIRO
- V .Ex.a. aparteou com muito acêrto.

20 - O crescimento da população,
sem o aumento paralelo dos produtos
cie alimentação, trouxe a imperativa
baixa do consumo médio "per capita"
dos principais gêneros alimentícios.
Os dados oficUüs registram que em
1930 cabiam a cada pessoa 437 quilos
e 400 quilos em 1944. .

O Sr. AZde Sampaio - V. Ex. D. en
-trou agora no caso do descalabro ~o

nômico; terminou o financeiro.
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO

- Quero chamar a atenção do Se
nha!' Souza Costa: vou entrar na par
te da economia.

O Sr. Souza Costa - Estou pres- !

ta,não tôda a atenção a V. Ex.a.

O SR. PRESIDENTE - Está findo
o tempo do nobre orador.

O SR. A:GOSTINHO MONTEIRO
- Obediente à lei interna. pergunto
se V. Ex.a. poãeria assegurar-me a pa
lavra para amanhã, na hora do ex
pediente,-visto oon:w são em número
d~ 70 os itens que constam. do meu
dJscurso e estou apenas no 20.°.

O SR.. PRAES~ -. Perfeita
mente.

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- Agrad€Ço a V. Ex.a e amanhã. en
tão, continuarei. (Muito bem; muito
bem. Palmas.)

O orador solicita ao ST. Presi
dente continuar inscrito na Ses
são de a1TULnhã. para terminar
suas considerações, no que éaten
dido.

O SR. LAMEBA BITTENCOURT
- Sr. Presidente, peço a palavra~

pela ordem.
. O SR. PRESIDENTE - Tem ar

palavra o nobre Representante.
O SR. LAMEIRA BITI'ENCOURT

(pela ordem) ('~) - Sr. President2.
inicialmente peço licença a V. Exa

•

para falar da bancada.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes.

pedi a palavra para, nos rápidos mf-
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nutos que me concedeu a liberalidade
regimental, aliada à bondade de Vos
sa Excelência, aar cumprimento à
promessa, feita .anteontem. a S. Exa
o nobre Deputado Sr. Hermes Lima

f e à ilustre Assembléia. de prestar
completa e cabal informação do Go
vêrno do Estado do Pará, a propó
sito do protesto lido por S. ExS,., e
feito seu,' ainda, pelo ilustre parla
mental'. contra uma suposta ou real
proibição da Interventoria do Pará.
através de sua Policia, de uma
reunião na Associação dos ex.-Com
batentes. do Estado.

Passo a ler fielmente o telegrama
que recebi há poucos minutos: (Lê)

U Comunico prezado amigo que
não se enganou quando defendeu
meu govêrno das acusações dou
tor Cléo ~ernardo pt Associação
ex-Combatentes requereu permis
são policia realizar reunião local
previamente designada pt.Chefe
policia exigiu prova registro so
ciedade forma artigo dezoito c6
digo civil de modo ficar compro-

.vada sua existência legal pt. Re
querentes não somente não cum
priram justlSsiID.a exigência como
não apareceram perante auto;i
dade pt. Inscrição estatutos re
gistro especial é que assegura co
mêço existência legal pessoas ju
ridicas direito privado na fonna
aquela expressa e v~1hissima dis
posição lei civil pt. Nenhuma
.animosidade moveu meu govêmo
para negar Associação bravos pa
triotas brasileiros expuseram suas
vidas campos batalha Europa ma~

sàmente empenho correto exigir
cumprimento lei que deve ser
igual para todos pt. Pessoa.1.rnente

"'Supreendeu-me atitude Dout.o:r
Cléo Bernardo pois dentre anti
gos soldaào'5 Feb êle mais que
nenhum estava condições conhe
oer lei. e reconh.ecer legalidMe
àtüãcão meu govêrno pt Pessoal-
mente -nada tenho contra ativ1
dades Doutor Cléo Bernardo que
até por indicação minha está no
ex.ercício minha cadeira direito
admjnistrativo' Faculdade duran-

te. meu impedimento Intervento
ria pt Sua qualidade professor
direito público mais o coloca em
situação de dever ser -primeiro a
fazer justiça à legalidade da atua
ção govêmo paraense vg face
claríssimo texto legal que êle não
pode ignorar pt Meus sinceros
agradecimentos ao prezado ami
go e comp:mheiro pela defesa pré
via que fêz perante Assembléia o
que muito me desvanece e enco
raja a continuar mesma atua
ção retilínea e justa tenho pro
curado dentro minhas fôrças

\ manter no govêrno al>raços Otá
vio Meira. Interventor Federal
Pará."

O Sr. Hermes Lima - V. Exa. dá
licença para um aparte?

O SR. LAMEIRA BI'ITENCOURT
- Com todo o prazer.

O Sr. Hermes Lima - 'rambém
eu recebi um ~~legrama....

O SR. PRESIDENTE - Perdoe' o
nobre Deputado. Só concedi a pala
vra ao ilustre Representante. Sr. LB.
meira Blttencourt. para ler o telegra
ma, pois está finda a hora do Expe
diente.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
- Minha· permissão para o aparte
àe V. Exa. . Sr. Deputado Hermes
L:iJna, estavá condicionada à. autori
zação do Sr. Presidente. Não fõra
1sso, eu teria ml.áto prazer em recp·
ber e responder ao a.parte de V. Ex.a.

São essas informações, Sr. Pre
sidente. 81's. Constituintes e meu
digno colega. que tenho a honra de
prestar, comprovando que nâo a.van
cei de mais ,Juando afirmei, ante
ontem, que a atitude do Govêmo do
Pará, a cuja frente se acha o Dou
tor Otãvio Meira, seria perfeitamen·
te legítima, justa e correta, pois Sua
Excelência é professor de pireito.
homem público e moço digno. daque·
les que não precisam dos cargos para
se honrs.r, mas. antes. pelo seu ca·
ráter, pela sua conduta. pelo seu pas
sado e pela '5ua forma~ão moral e
cívica, nobilitam e engradecem os
cargos que ocupam. <Muito bem.)
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o SR. ALDE SAMPAIO - Sr.
Presidente, peco a palavra pela ordem.

O SR.. PRESIDENTE - Tem a pa.
lavra o nobre .Representa.n..te.

O SR. ALDE SAMPAIO (Pela or
dem) (*) -·Sr. Presidente, pedi a
palavra para apresenw à Casa um
apêlo que vem da santa Casa' de
Miserkórdia do Rectl'e, a. respeito da
Lei do InquilinaJto.

O a.ssunto tem sido ccmstantem:ente
tratado nesta Assembléia, e eu não
queria me furtax à oportunidade de
trazê-lo também ac conhecimento da
Casa, sob o aspecto em que ora é
apresentado ,.através de minha pal2.
vra. e encaminhad.o por aquela insti
tuição de car1dade.

Na verda.de, as Sa,ntas Casas são
grandes instituições de benemerência,
que herdamos do espíri,to português,
e que havemos de defender em nosso
Pais.

O patrimônio p."Íllcipal dessas San
ta.s Casas de Misericórdia. é o bem
1móvel, sujeito a aluguel. Acontece,
porém, que êsses bens estão. hoje,
dando renda que não Itermite à alu
dida' instituição, em Recife, manter
seus serviços de caridade.

O Sr. Café Filho. - São, porém,
instituições muito ricas, e o povo está
pobre pua pagar-lhes aluguel.

O SR. 'ALDE SAMPAIO - É,
realm€nte, de· in'terêsse público que
o Govêrno atenda ao que recIam·a
essa instituição. Para confirmar o
que acabo de dizer, vou ler o tr€Cho
tina:! da carta. a mim <fuigi~a.

O SR. PRESIDENTE - P.eço a
V. Ex.- resun:ir; não é. hora pr6
pria.

O SR. ALDE SAMPAIO - Para
que se veja a situação aflitiva em
que se encontra t! Santa Casa de
Rectle. diz o Provedor da mesma. no
final da carta: (lê)
~ "Está. senodo encaminhado um.
memorial ao Sr. Presidente da.
República, pedirido que os pré
dios de Instituiçó~ de Ca.ridade

(*) Não foi revisto pelo orador.'·

da ordem da Santa. Casa de Mi..
sericórdia do' Recife. cuja renda.
representa o único recurso para
arrimo de milhares de indigentes,
doentes, cegos. órfãos. crianças
pobres da. ma.ú baixa condição
social, que ali são recolhidos, uns
p.?Xa . tratamen,to. outros para,
educação. internamento e a.siIo,
sejam exclufdos do congelamento
de alugueres na revisão da "lei
do inquilinato". estando a expi..
pirar o prazo para a sua. vigên
cia. por um imperativo 4e jus
tiça soei·aI e de caridade huma
na."

Sr. Presidente, não querendo abu..
sar da sua benevolência, dou por ter
minado o que tinha. a dizer. (Muito
bem.)

O SR. PRESIDENTB - Tenho só..
bre a mesa o parecer n. o 9, de 1946,
da Comissão de Polfci4, já publicado,
referente ao pedido de licença. por
mais 30 dias, do Deputado Abílio Fer
nandes. Os Srs. que estão de acôrdo
com a concessão da licenç.a, queiram
leyantar·se. (Pausa.)

Está aprovada. Fôram COMedidos
mais 30 dias de licença ao Sr. Depu
tado Abllio Fernandes.

Estã finda a hora do expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Comparecem mais 189 Senhores
Representantes:

Partido Social Democrático

Acre:

Castelo Branco.

Amazonas:

Cosme Ferreira.

Pará:

Duarte de Oliveira.
Lameira Bittencourt.
Moura Carvalho.

Maranhão:

CIodomir Cardoso.
Odilon Soares.



Luiz Carvalho.
Afonso Matos.

Piauí:

Renault Leite.
Sigefredo Pacheco.

Ceará:

Moreira da Rocha.
Frotá Gentil.
Raul Barbosa.

Rio/Grande do Norte:

Dioclécio Duarte.
Mata Neto.

Paraíba:

José J ofili.

Pernambuco:

Novais Filho.
Etelvino Lins.
Oscai:' Carneiro.
Osvaldo Lima.
Ferreira Lima.
Barposa Lima..

Alagoas:
,

Teixeira de Vasconcelos.
Góis Monteiro.
Silvestre Péricl-es.
Lauro Montenegro.

Sergipe:

Graco Cardoso.

Bahia:

Lauro de Freitas:
Aloísio de Castro.
Regis Pacheco.'
Negreiros Falcão.
Eunápio de Queiroz.
Fr6es da Mota.
Luiz Barreto.

Espírito Santo:

Atílio Vivaqua.
Henrique de Novais.
Carlos Lindemberg.
Vieira de Rezende.
Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.

Distrito Federal;

Jonas Correia.
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Rio de Janeiro:

Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Amaral Peixoto.
Paulo Fernandes. '
Getúlio Moura. .,

Heitor Collet.'
Brígida Tinoco.
Miguel Couto.

Minas Gerais:

Benedito Valadares.
Juscelino Kubitschek.
Rodrigues Seabra.

'Pedro Dutra.
Bias Fortes.
Duque de Mesquita.
Israel Pinheiro.
João HeIll'ique.
Joaquim Libânio.
José Alkmím.
Augusto Viegas.
Gustavo Capanema.
Celso Machado.
Olinto Fonseca.
Lair Tostes.
Milton Prates.

São Paulo:

Cirilo Júnior.
Gofredo Teles.
Noveli Júnior.
Antônio Feliciano.
Martins Filho.
Costa Neto.
Horácio Lafer.
Lopes Ferraz.
Ataliba Nogueira.
Sampaio Vidal.
Alves Palma.
Honório MonteiÍo.

Goiás:

Pedro Ludovico.
Diógenes Magalhães.
Guilherme Xavier.

Mato Grosso:
Ponce de Arruda.
Argemiro Fialho.
Martiniano Araújo.

Paraná:

Fernando Flores.
Santa Catarina:

Aderbal Silv~.



Otacilio Costa.
R.ogério Vieira.

Rio Grande do Sul:

Gaston Englert.
Adroaldo Costa.
Brochado da Rocha.
Elói Roçha.
Damaso Rocha.
Antero Leivas.
Manuel Duarte.
Souza Costa.
Bittencourt Azambuja.
·Glicério alves.
Mércio Teixeira.
Pedro Vergara.
Bayard Lima.

União Democrática Nacional

r'JIaranhão:

Alarico Pacheco.

Piam:

E~ragdo de Freitas.
José Candido.
Adelmar Rocha.
Coelho Rodrigues.

Ceará:

Plínio Pompeu.
Beni Car:valho.
Fernandes Teles.
José de Borba.
Edgar de Arruda.

Rio Grande do Norte:

FEl-I.-reira de Sousa.
José Augusto ..
Aluísio Alves.

Paraíba:

Verg~aud Wanderley.
Ernani Sátiro.
Fernando Nóbrega.
Osmar Aquino.

Pernambuco:

Alde Sampaio.
João Cleofas.
Gilberto Freire.

Alagoas:

Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
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Sergip}:

Walter Franco.
Leandro Maciel.

Bahia:

A!cfsio de Carvalho.
Juraci Magalhães.
otávio Mangabeira.
Luís Viana.
Clemente Mariani.
Dantas Júnior.
Rafael Cincurá.
Aliomar Baleeiro.
João Mendes.
Alberico Fraga.

Distrito Federal:

Hennes Lima.
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

Rio de Janeiro.

Romão Júnior.
José Leomil.
Soares Filho.

Minas Gerais:

. Magalhães Pinto.
Gabriel Passos.

São Paulo:

Romeu Lourenção.

Mato Grosso:
Vespasiano Martins.
João V-ílas Boas.
Dolor de Andrade.
Agrícola de Barros.

Santa Catarina:

Tavares d'Amaral.
Tomás Pontes.

Rio Grande do Sul:

Flores da Cunha.
Osório Tuyuty.

Partido Trabalhista BrasiZeirc

Bahia:

Luiz Lago.

Distrito Federal:

B enjamin Farah.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.



Segádss Viana.
Benicio Fontenele.
Antônio Silva.
:Barreto Pinto.

Rio de Janeiro:

Abelardo Mata.

Minas Gerais:

Leri Santos.

São Paulo:

Gua.r:aci Silveixa.
Romeu Fiori.
Berta Condé.

Paraná:

Melo Braga.

Rio Grande do Sul:

Artur Fischer.

Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:

Gregório Bezerra.
Agostinho IOliveira.
Alcêdo Coutinho.

Distrito Federal:

Carlos Prestes:
João Amazonas.
Mauricio Grabois.
Batista Neto.

Rio de Janeiro:

Claudino Silva.
P.Ucides Sabença.

São Paulo:

Caires de Brito.

Rio Grande do Sul:

Trifino Correia.

Partido Republicano

Pernambuco:

Sousa Leão.

sergipe:

Durval Cruz.

Minas Gerais:

Daniel Carvalho.
Bernardes Filho.
Mário Brant.
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Partido Popular Sindicalista

Parà: .

Deodoro Mendonça:

Ceará:

Alves Linhares.

Bahia:

Teódulo Albuquerque.

Partido Democrático Cristão

São Paulo:

Manuel Vítor.

Partido Republicano Progressista.

São Paulo:

Campos Vergal.

Partido Libertador

Rio Grande do Sul:

Raul Pila. ..

O SR. PRESIDENTE - Vamos pas...
sar à _matéria da Ordem do Dia.

Tem a palavra o senhor Noveli Ju
nior, orador "inscrito.

O SR. NOVEL! JUNIOR - Senhor
Presidente, Srs. Constituintes, esta
va inscrito para falar sôbre o requeri
mento n.o 48, relativo à defesa da cri
ança. Aproveito, portanto, a oportuni
dade que se me oferece, pela cessão
que me fez o nobre colega de bancada,
Sr. Sampaio Vidal, para tratar do as
sunto. a meu ver da máxima. impor
tância pua o futuro da raç~ no BrasiL

(Lê) - Srs. Constituintes:
Entendo que a. m~lhor maneira de

bem servir a um goVêmo, que se ini
cia sob as mais promissoras esperan
ças, é dizer-lhe a verdade, toda fi,

verdade pura e simples.
Mostr8tr-lhe as chagas onde existam.

Sair da atitude contemplativa. Nã.o
nos enganarmos com ufanismos fala.
zes sem base na realidade, nem. cair
mos nas tentações do pessimismo der
rotista, p2!l'a o qual o Brasil é um pais
perdido. Noutros sãos propósitos, é que
nos animamos a vir discutir desta tri
buna, a mais alta e a mais bela das
tribunas, os erros velhos· ou novos de
nossa formação soci9Jl,e juntamente os
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remédios a nosso ver mais suscetíveis
de serem adotados pelo govêmo na
sua missão diretôra e assistencial.

A' economia particular brasileira é
ainda" inconsistente. Só do poder pú
blico poderão partir as iniciativas de
largo alcance, tanto mais que os exi..
guos recursos particulares carecem do
espirito de cooperaçãu e do sentido
gregário capazes de valorizá-los. Assim
é que, dentro dos programas partidá..
rios, com que se' procura· bem servir à
Nação e aos ideais democráticos, há
sempre lugar para atitudes combati
vas, não no sentido das competições
mesquinhas e personalistas, mas no
das valorosas cruzadas contra os fato..
res negativos do nosso engrandecimen
to e do nosso progresso. De nada n{)s
servirão nem ao povo as disputas em
torno dos interêsses passageiros de
pessoas. O que importa são as questões
fundamentsís da Pátria, e neste pIa-

-no terem<lS de f€Conhecer que as raizes
dos males são antigas, podendo-se as
segurar, com certesa. que nenhum hã,
entre os que nos atormentam. ~ês~

mOlIlento, que não tenha sido denun
ciado há muitos anos,' por Sílvio Ro..
meXQ, Tava:res Bastos, Euclides da
Cunl'J.a, Rui Barbosa ou por aquele es
cafandrista lucidíssimo e minuciQ.so
de nossa sociologia politica, ·que foi
Alberto TôrrüS.

A essa luz é que repito hoje o que
asseverei" no meu primeiro discurso:
não esrou aqui para inventariar e jul
gar erros deste ou daquele govêrno,
mas para trabalhar pelo Brasil. por
que goyêmos e homens passa1;Il- ~om
suas paixóes e suas falhas, e tudo esta
rá salvo se. no' balanço final dos prós
e contras, a Pátria. estiver salva, e
nunca é tarde para se emendarem er
ros, se sobretudo não se malbaratar
mais tempo a' lamentá-los e reta
liá-los.

o Sr. Aureliano Leite - :Mas deve
mos distinguir entre erros e crimes:
perdão para os erros; jul.ga.mento, jus-
tiça para os crimes. .

O SR. NOVEL! JúNIOR - Não
estou pleiteando silêncio.

O ·S":". AurelúL1W Leite - Compreen
<lo inteiramente o pensamento d-e V.
Es.a, o qual aplaudo de coração.

o &a. NOVEL! JúNIOR - Tan
to não estou pleiteando - silêncio
para. erros ou falhas, que V. Ex.a. há
de ter not3d<>, quando de meu pri
meiro discurso nesta Casa, minha di
v·e:rgência prcxfunda do ponto de vista
relativo às linhas de tiro que tinham.
sido modifí'Cadas pelo atual Presidente
da República.

Srs. Constituintes, o problema sõ
bre cuja. solução venho hoje ofere
cer-vos algumas considerações, o da
criança, iD.teres~a-nos mais de perto
lJelos seus ângulos municipais, tal co
mo se apresenta nas populações ser
tanejas do interior, primeiro por ser
mos, como tenho timbrado em l~mbrar.

um deputado e médico do interior. e
ainda porque, embora deficientemente.
já se vai desenvolvendo. nas capita.is.
uma regular assistência infantil.

. Não pretendo, pois, wpreciar tôdas
as facetas dessa complexa. questão da
criança br3.siIeiI'a., senão apenas os seus
aspectos mais prõximamente relacIo
nados com a tese, em que venho insis
tindo nesta. Casa., dos males ocasiona
dos à Nação pelo sactifícic das ren
das munitCipais ou seja' pela incapa
cidade orçamentã.ria das com'lma5 para.
acudir às sua.s obrigações mais impres..
cindív,eis.

Tal é o ca.so do Door,eto.-lei n.o 2.024,
de Fevereiro de 1940, origem de um dos
l"equerimeutos aqui levantados. quan
do ensejou as bases .de uma campa
nha francamente teórica. senão lírica..
em pról da infância do interior do
país.

Diz o artigo 12 do referido -Decreto
lei: "Dev-erão os muni-cipios, cem os
:recursos de que possam d.ispQr, orga- 
nizar serviços destinados à proteção
à maternidade, à infância. e à adoles
cência, bem como subvencionar as ins
tituições particulares que tenham essa
finalidade" .

PaTa tanto institui, pelo artigo 13.
na sede de cada município, uma junta.
~ecial paTa cuidar, penn.anerrt·em.en- .
te, dêsse problema.

Ora, entregar a munieílpios despro
vidos d~ renda a tarefa urgente de "<lr
ganizax" e "subvencionar' institui
ÇÕeS destinadas a o amparo à infân.
cia e à. maternidade, é desconhecer
a realidade das finanças m1.illicipais.
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o Sr. Plínio Barreto - Nem nos
ml.lIlit:ipios que dispõem' de mais re
cursos, -como são alguns do nosso Es
tado, a começar pela capital, conse
guiram ainda organizaI' serviços dessa.
natureza.

O Sr. Ataliba Nogueira - Estou
certo de que a solução que V. Ex.a
irá encontrar se-1"á proporci~nar renda.
aos municípios, a fim de que façam
tudo isso, sem necessidade de entre
gar o problema a. órgãos do Rio de
Jan-eiro. .

O Sr. Plinio Barreto - AlgU!!lS Es
tados têm ren'da e não fazem êsses
serviç.os. São Paulo tem renda e nun
ca os' fêz.

O Sr. AtaZiba Nogueira - Foi êno
de visão,' exclusivamente, porque à
testa da Prefeitura estava alguém que
não entendia dêsse assunto.

O SR. NOVEL! JúNIOR - (lenda)
- Na magniiica e oportuna alocução
inSiugura;l da "Oom..i.ssão Nacional da.
Associação Brasileira dos Mun.icfpios",
o Sr. Ra!ael Xavier, técnico e conhece
dor abalizado do assunto, assim se ex
pressou: "Reduziram o municipio bra
sileiro a um estado de penúria que o in
capacita para promover os· mais ele:
mentares serviços públicos e, muito
mais, para realizar, com seus próprios
esforços, a obra de fixação, amparo e
deiesa de sua gente e de sua riqueza".

A Constituição de 1934 est8ituiu, obri
gatoriamente, para o município, ·a con
tribuição de 1 % de suas rendas, com.
a nlesma fínaiidade.

Não foi até hoje cumprida, corno,
afirmou categoricam-en-te o nobre
deputado Aluisio Alves, em sua subs
tacn.ci.osa oração sôbre e.s.ts, questão ..
Mesmo que o fôss·e. a parcela dos mu
nic~ios seria, quase semllre, de uma
insigmificância qÚMe total. '

O Sr. Plínio Barreto - E' verdade.

O SR. NOVEL! JúNIOR - (Len
do) -- O resultado doe tais medidas.
pri-lldpalmente. as insubsistentes do
Decreto-lei n, o 2.024, é que o pro
blema da prot.eção à infância, no in
terior do país, continua a ser qual-o
quer coisa de muito grave, desafiando
a atenção dos' governSJntes.

.o Sr. Plínio Barreto - Apoiado.

O SR. NOVELl JúNIOR. - À
campanha da Redençáo da Oriança,
lançada em boa hora pela Legião Bra
sileira de Assistência, de parceria, com

. os "Diários Associados", foi, até o pre
sente momento, o mad.s largo morvi
menta de opiniá<> pública e a mais ef
ciente i.nicia,tiva de quantas se têm ve
rificado no pais em favor da criança,
pois vem plantarido, por tôda a hinter
lândia, centenas de postos de pueri
cultura, pcmtos de partida para solu
ção sistemáftica do problema.

.Se é nosso intúito trabalhar p~la

aiança brasileira, procuremos solu
ções mais eficazes, nunca essas' bizan
tinas e inoperantes juntas espooiais.
em municípios sem rend.a sequer para
enfrentar outros mais rudimentares
reclamos de sua subsistência eco
nômica e administrativa. .

Há, eVidentemente no Brasil uma
espantosa deficiência demogTáf~a. As
estatísti'Cas aí estão para nos alertar
o espírito e nos mostrar o rumo alar
mante que vem tomando essa calami
dade pública. '

Não se pode negar seja a morta
lidade infantil o seu principal e mais
ponderável fator. "Tr-ezentas mil cri
anças desapare<:em anualmente por
falta de elementares recursos de hi..
giene". .(Rafael Xavier, conferência.
de 15 de março de 1946).

Num pais de ind:ce de natalidade
tão baixo, como é o nosso. mercê de
fatores vários e muito conhecidos, a
mortalidade infantil: se me: afigura
das mais tremeIlldas tragédi~, a. exi
gir corretivo :imediato.

Pelas investigaç~s do Departamen
to Nacional da Cna·nca descontados
os erros inevitáveis em' tais cálculos.'
"O' co!tficiente médio de natalidade no
Brasil é de 44 por mil habitantes .e Do
de mortalid.ade infantil, aproximiada
m.ente, de 24 por .mil". Afirma o
grande petliatra br.asileiro Olinto de:
~liveira, um dos mais respeitáveis
valores da. campanha ~la sobrevivên
cia da criança. brasileira, que lide mil
h'SiScidos vivos, perto doe 220 mor1'l2m
a~é o fim do 1. (o a.no e mais de 300
até o 5.0 ano. S6 dentro do primeiro
mês já acumbiram cem".

Cirilo Júnior, i1:I.5tr~ lider de minha.
bancada, no parecer emitido sôbre .o
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"OToj"etQ de Decr€tc-lei qUe cria.va. o
bepartamento Estadual da Criança.
em São Pa.ulo, em 26 de setembro de
1944 assim se ~xpressou perante o
ConSelho Administrativo d'O Estado':
"O Estado nâ,o podia. d~,ter-se na vo
lúpia egíp<:ia que, contemplando a
morte. apraz à esterilidade d~ vida.
ante as cifras que acus3lm uma mor
talildaXie inf·antil,entre nós de 1&0
por mil nascimentos vivos, em todo o
Est~do.

"Isto repres:nta pa·ra CY Estado um.
prejuízo de 38 mil crianças menores
de um ano, em 1941; 35 mil, em 1942:
e nestes últimos dez anos, aproxiJna,da-
mente~ 380 mil crianças. .

"se computarmos os óbitos das
cria.nças de p~·ira, segunda· e ter
ceira infâncias, isto é, até à puberda
de, e ma:is 00 nati.mo:-tos, reunimoo,
então, a assombrosa cifra de noventa
mil ~rianças sacrificadas em 1942 e,
no curso dêstes últimos dez anos, a
soma aproximada de 800 mil Vidas
perdidas. ou sejam dois têrços dos nos
sos óbitos· gerais, ou m~1hor, a me~de

da população d.esta ca'Pital" .
O Sr. Hermes Lima - Isso se v.eri

fica no Estado mais adiantado e me
lhor aparelhado do Brasil. O que não
se v.ertficarã em outros Estados, em
regiões mais alfastadas e ml~nos tec
nicamente apar€Iha\d.as?

O SR. NOVEL! J'úNIOR - No de
correr do meu discurso vem estudado
êste ponto.· Combato aS medi<1as. lfri
caos que não resolvem o problema da.
morta;lidaà~,. ínfa.ntil.

O Sr. João Cleofas - Não são líri
cas; são mais demagógic2JS qu~ líri..
caso

O Sr. BaStos Tavares - Se compu
tássemos OiS danos causados pelo néo.
maltusianismo, pelos abortos espontâ
neos e pelos partos prematuros. a es
tatística sen3J muito mais sombria.

O SR. NO\T.ELI JúNIOR - De ple
no acôrdo com V.Ex.a.

O ST~ AtaZiba, Nogueira - Aliãs,
êses danos de ord-em moral também
interfoere·m no volume. Os números
não ~ão simplesmente aquele,sr ap!esen
tados. Há fatores de ordrrm pública
e de ordem econômica.

O SR. NEVELr JúNIOR - Faça
mos então uma cruzada em tôrno do
problema no sentido am~10 de prote
ção à infânci3l.

Fatores diversos interferem; uns J."l=-
lacionados com 3S doenças que viti
mam as· crianças; UI1S' com a igno-

rância dos pais e, finalmente, outros
com a miséria social, com a miséria
D'a sua. expressão maior, coonr a misé
ria da fome, com a miséria: da roupa.
com a miséria do teto.

Resumindo, <lirí8JIloS que do mal
duas são as grandes causas: paupe
Tismo e ignorância. Uma; única solu.
ção se nos depara: aumentar em
número e vale,r a nossar população in
fantil. Para tanto, organizar efetiYo
sistema de serviços, a"utônom-o e dota
do de ]."l~cur~'OS, qU-ç assegure às crian
ças ~ garantia. de um desenvolvimen
to normal e, às mães, as condições
fs!voráveis à gestação e criaçã-o doS
filhos.

O Sr. Bastos Tavare.s - Outro fa.
tor qUe influi, grand-emente, na .mor
talidade infa·ntil é a; il':gltimidade.

O Sr. Ataliba Nogueira - Ainda
.outra causa moral.

O Sr. Nestor Duarte - Aí é legal.
O Sr. AtaZiga. NOg'"Jeira - A causa

é de ordem moral.
O Sr. Nestor Duarte - E' legal

também, meu nobre colega.
O SR. NOVELI JÚNIOR - Muito

há que fazer. O De'P3rtam~<D.to Na
cional- da Criança. desde 1940, vem
tentando, dentro de seus fracos meios,
dar unidarde de ação aos variados ór~
gãos que, aqui e acolá, procuram rea,,
lizar um programa de assistência aos
pequenos brasileiros.

Há entretanto, deficiência arbsoluta.
nos processos adotados. Basta repetir,
mais uma. vez, que, de 1939 a 1945, o
auxilio federal aos Estados· e Territó
rios montou 31 a~nas Cr$ .•..•....•
: 1.05fr. 740,00.
·~tamos no inicio de umà tarefa

gigantesca. Dou meu t~stemunho

pessoal, como mêdico e pediatra que
fui no interior .do Esta<io doe Sáo Pa.u
lo, que é de tM modo impressionante
êste probkma, que devemosr clamar,
bradar, gritar, sufíci-ente,mente alto,
atcutilanteIIllente alto para que os po
deres púhlicos nos ouçam e ps.ra que
a Ol~::1ião pública nac:onal assessore
e vitalize as medidas adotadas pelo
Govêrno. E se no meu gran'de Esta.do,
padrão das· unidad-E s federais, .a tela
da realidade, exibe essa. palsagem
triste calculémos o confrang.~id:or es
petácUlo de outras regiões menos favo
recidas, e t€remos de concordar cc·m
as advertências assustador~ do Se
nhor Rafael Xavier.
Neo~ssitamos aband.onar de vez, o

terreno da literatura carpideira., que



-24S -

apenas pranteia. o d€cré.scimo da po
pulação, & mortalidad.e infa.ntil e os
outros males que arruínam a criança
do Brasil. Passemos para o terreno
das realizaç&s.

A meu ver duas graves lacunas têm
embaraçado a ca:mpanha. pró-<:riança:
uma de ordem técnica ç outra de ar
âem econômica.

A de oIxJ:em télcnica deriva da fal_
ta.:. de unidcule de comando na orl'é.n~

t~ção da campanha.. Já nosso ilustre
colega Aluisio Alves levantou a ponta
do mistério, denunciando "a história
da grande luta dos b~Udor-es politi~

co-administrativos, que envolve em
suas diversas etSJpas uma série % de
batES, .aNanços, recuos e goLpes entre
a chamada corrente sanitarista" advo
gando que o problema era:, sobretudo
um problema médico e, portanto, d~'~
veria, fica.r restrito ao tratamento dos
Centros de SaJÚlde; e um grupo de
idçalistas, comandados pelo prof1essor
Olinto ~e Oliveira, sustentando que
a questão era de caráter eminente
me1}Ze ~ocüü e, em conseqüência, me-

, r€Cla fosse! encarada por órgiios espe~

cializados e autô~'.
O Departamen1to Nacional da Crian

ça, ':supremo órgão <ie coordenação
de todas as atividades nacionais re~

lativas à maternidade à in1'ância e à
aJdole..c:cência (art. 5.b do Decreto-lei
n.o 2.024) J deve. assumir, de fa.to, a
OTienUv;ão única tCie" todos os pro
blemas relacionados com o magno
assunto. O que se encontra hoje em
di31, é a dispersão e balbúrdia de ati
Vidades .congêneres, aos embates ~n

tre si, através de compatrtimentos es
tanques, senão concorrentes dos Mi
nistérios da. Justiça e do Trabalho e
de diversa:s autarquias, ca'da qual agin
do por ~'U lado.

O Sr. Alu.~o AZves - Desejo dar
dar testemunho do que ocorreu no Rio
Grande do Norte: em 1943 o Govêr
no do Estado quis empreé.nder obra
de assistência à iniânda, com a coope
ração de ~Il-tidades particulares. Re..
cebeu, entretanto, através de sanita
rista auto~ado, ameaça de que, s~

desse autonomia ampla aos Serviços de
Proteção à Maternidade e à Infância.
o Departamento Nadonal de Saúde
Pública cortaria as verbas de a'UXílio
atribuidas aO Estado.

O SR. NOV'iELT JO:NIOR - Faz
pazrte dessa luta de bastidores ref.erida
no discurso de V. Ex.&. •

O Sr. Hamílton Nogueira - :D.e, ple
no acõrdo com. V. Ex.lI.. Aliás, o pon-

"

to de mm que. temos dáendid.o é o
da unidade de orientação técnica e
admjnistrativa. No Rio ~ Janeiro
,há dez aD.'OS, aproxímauamente f~
ram organizaJdos cinco laletã.ri.05 em
centros <:1Iél 'Puericultura.. Pois· bem
mudada a direção, vem novo eh:eífe- d~
ser,viço, e êsse manda fechar todas os
lactãrios, por achar que higiene in
fantil consiste apenas em dar conse-

"lhas. Isto ~m pleno Rio de J.g,neiro
capital dai R,€;pública. '

O SR. !NiOVEDI Jú!NIOR (Lendo)
- sem uniàmte de corna:ndo não é
possível, em boa. experiência, veneer
qualquer batalha. .

Efetive·se, pois, o que estatui o ~..
er€to-1:ei n. o 2.024, com a entrega ao
Departam-ento Nacional da Criamça,
da direção suprema da campanha,
aJbandonando-se de uma vez para sem
pre 8,1 luta dos jastidor-es pois as es
tatísticas falam. clara. e 'convincente~
n:ente, da eficáJcia. deiS! serviÇO$. espe
CIalizados, quando bem conduzidos.

A falha de oniem' -econômica e pa.
tente e sobNanotio contrisotadora.. No
art. 18 do referido. Decre+..o-lei, en-

.contras-se o seguinte: "Do orç.am:ento
da União, dos Estados e dos Munici
pios, constarão, anualmente os recur
sos Dlfcessãnos à manutelÍção e ao
tlesenvolvimento dos ser.viço&' de pro
teçáo à maternidade, à infância e à
adolescência" .

.Vimos a que cifras rf<iicuIas mon
tou o total de auxilios "fornreido;; pels.
União aos Estaldo.5! e aos Territórios.
no períod'o de 1939 SI 1945. OUvimos,
t.ambém, estarrecidos, a denúncia. do
ilustre deputaJdo AluÍSio Alves quanto
ao descumprimento do decr~tado um
pOr cento das remias municipais. para
a mesma finalid'8Jde.

Há, pois, compLeta. inaptidão finan
ceira no programa €m apreço.

O art. 19 do refexiido Decrêto-lei
diz: "Fica instituido um Fundo Na.
cioI}al de Proteção . à Criança, qu~

s-era forma:do por donativos especiais
e por contribuições regulares anuais
de: qua.ntcs queiram cooperar na obra.

. de !Jioteç:ão à maternidade, à infân
da e à adolescência e, bem assim,
Ipelos loegados que forem instituidos
com essa. finalidade".

O Sr. Nestor Duarte - Tudo atra
vés de donativos.

O Sr. Aluisio Alves - Instituído há
cinco anos e, no entanto, o vulto doS
d~6sitos no Banco do BralSil não
atinge a Cr$ 14.000.000,00.
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o SR. NOVíELI JUlNIOR - Ia di
zer, justamente, que reecbi idêntica
in:formação do atual Diretor do Depar
tamento Nacional da Criança.

O Sr. Aluisio Alves - Apesar do
flffido ter sido instituido há cinco
anOS !

O SR. NOVEL! Jtf.NlIOR - E' pr€
ciso sair do bizantinismo da fórmula
preconizada, dar~ThJe mais efi.ciên<:ia,
torná-la e!fetiv.am-€.'D.te prapicia:dora da
grande campanha. enáo uma. simples
t:.rada literária e quixotesca, endere
çada a. filantropos i.ma..gináIi.os.

O Sr. José Romero - Essa legisla
ção protetora da i,nfância foi criada,
apenas, com uma; finalidade: fazEr
de um homem o único protetor das
-eriacrlças. (Muito bem) .

O SR. NOVEL! JúNIOR - Diz
V. Ex. a com muito acêrto; essa; legis
la'ção tem finalidade demagõgi-ea.
<Apoiados) •

O· Sr. Paulo Sarasate - O "pai dos
:pobres." queria. ser também U pai das
-.crianças" ...

O Sr. Ataliba NOgUeira - Não se
deve deixar a filantropia nas mãos do
Estado.

O SR~ NOVEL! JúNIOR - Não se
trata de deixá-la com o Esta.do, nem
de fechar as portas aos fi1antropos.~

O Sr. Ataliba Nogueira - Tive en
rejo de acompanhar as atividaJdes da
Legião Brasileira de Assistência e pos
so dizer que, pelo menos na parte em.
qUe ~olaborei na cam~anh81 €'m favor
tia criança, em São Paulo, a maioria
dos beneficios, prestalCios à infância
provinha de iniciativa particular. ~

O. SR. NOVEL! J'QN[OR - Afir
mei, no inicio de minha oração, que
o movimento de maior amplitude já
havido no Brasil nesse assunto foi·
devido à. Legião Brasileira de Assis
tência, com a colaboraiÇáo d.os "Diá
rios Associados". Só em nos.so Esta~

do foram fundados mais de 50 postos
d.e puericultura.

O Sr. !4taliba. N ogueiTa - Cumpre
salientail', não há dúvida, a contribui
ção particular, pois .a filantropia não
deve ser produto do estadismo.

O SR. NOVELl JúNlOR - Preco
nizo a instituição de] um <:omando
único, mas de portaS' sempr,ç' abertas
àS' iniciativas parti'Culares e não como
o decreto estatufa.: com um fundo es
pecial, àe natureza: teÓlica, lirica, qui
xotesca, deixando o Estado, nesse par-

ticular, fora das atiYidaJdes de' prote
ção à infância. e à maternidade.

O Sr. B.astos Ta.7)ares - Nesse par..
ticuiar•. 3. filantropiaJ privada tem sido
muito mais solicita que a. pública.

. (Muito bem).
O .Sr. Paulo Sarasate - No Ceará,

<> Dr. Rooha Lima ~,velou-se grande
abnega;do pElas questões -da infância,
tendo feito muito mais que o poder
público. -

O SR. NiOViELI JúNIOR _ Sem
uma sólida base financeira fracassará.
~qualqueT tentativa no sentido da sal
vação dos nossos pequenos patrícios,
roídos pelo impaludismo, IY-:10 amare
lão, pela chistosomos€', pela sífilis e .as
outras endemias já clás.sica,s da. eco
logia indígena..

Muito há que fazem ainda., repita
mos. Corrigidas ~. falhas' apontadas,
e'\lidencia-se pelo P21ÍS em fora. a n~\.o .
cessidade de um gralD:d,ç programa que
está. a exigir irilediato desenvolvimen
to, s·e d.eseja.mos: valorizar o nOSSo pa
trimônio humano e salvaguardar a
raça.

Há necessidade inaJdiável de mater
niilailes regionais, am:plas embora mo
tiestas, para onde possam convergir
~as. p'3Jrlunentes <112: determinada re
gião, através fácil rêd-e de ambuJân
CiSlS. entregues ao contrôle de con...~r
cios de municípios que, de per si, não
possam possuir um hQ.§pital.

Daremos, aSS!im, assistência técnica
às futuras mães, evitando a prclife
ração das ucuriosas'· ou fazedoras de
anjos responsáveis por grande número
de mortes no interior, e que o Decre
tO-lei n. o S.7'M, de 2"2 de janeiro de
19416 tra.nsforma, quase graciosamen
te, em ~m»rovisadas tOCnicas diplo
madas.

Há mister de pestos e centros de
puericultura, com ~,u.s' serviços de ~i
giene pre-nata1~ onde a futura mae
receba conselhos e orientação sÇgura e
os recém-nascidos e infantes possam,
mercê d.e uma direção técnica alimen
tar evitar numerosos erros, causadores
'Pr~ípuos da mortalidad.e infant~..

Há pr:ecisão Ide e$colas-1z,()sP1;ta~,
nas cidades e nos caro'pos, para debelS

.físicos e stl'bnutrid05. Ali seriam aten
didos três fins pr~'minentes: instru
ção saúde e criação de .hábitos de
trabalho. A visão empreendedor.a de
Oscar Cla.rk instituidor no- Brasll da, ~.

'Política dos camlpos de- saude, aeve
mos s-eguramente, um grs.nd~ passo
na. àssistência à infância em. nosso
pais.
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Rá urgência de parques~infq.ntis,es....
paIh2:dos por tôdas as cidades, onde
possam as crianças "fortalecera cor
po, exercitar os sentidos, estimular o
espírito, criar os hábitos sociais de
camarada.g.;:m" e sentir, por horas ao
m'enos,. a alegria de viver.

Há pr.çmência de reformatórios para
adelinqüência juvenil e escolas mater
nais .para a criança aban'donaJda, fi
cando assim atendidos dois aspe<::tos
primordiais da reeducação da crian
ça:, até agora reloegados para segundo
plano.

Expostos, assim, resumidamente, os
pontos prindpais de uma grande cam
panha p€la criança brasileira, confie
mos que o Gov~rno. atento às vozes
senslB.tas dos que desejam a. grandeza
e o bem estar' da Pátria, Si encami
nhe para rá.pida efetivação.

Recordemos a frase feliz de Herbert
Hoover que, ~m face de igual proble ...
ma, afirmou categoricamente aos ame
ricanos, ressaltando a importância do
assunto: "A NaÇão caminha. pelos pés
das eriancas".

O Departam-ento Nadonal da· Cria..n
ÇBl, a cuja frente se .encontra no mo
mEnto, sucedendo ao grande Olinto
de Oliveira.. o não men-QSl devotado
pediatra Braga Neto, uma das mais
radiosas esperanças da nova geração
médica do país, deve fazer seu lema
do gra.n<'Le. presidente e realizará. cer
tamente, o mi.lagr~ c.3. redenção da
criança brasil·=lra.

E a nossa Constituição deve, a meu
ver, considclar ~a campanha como
de interêsY' nacional.

O Sr. Aluisio Alves - Já encami
nh~i à Mesa elm~nda com: o fito de
revigorar o CliSipositivo da Constitui
cão de 34, Q11e mandn.v:l a União, os
Estados e os Municlpios reservarem,
obrigatõriamentê·, 1 por cento das
rendas pa'r3J acudir ao palpitamt-e
'Problema. ode' assistência à infânda e
a maternisiade.

O SR. NOVELI JúlNIOR - Ra:gis
tro com satisfacão a valios'a iniciati
·va. de V. Ex.a . e-mbora entenda ser re
!ativam·ente ~quenaJ essa- p-erc''''1.ta
gemo

Na América do Norte. por muitos
anos. os Estados e Municínios tenta
ram ~solv.er. cem OE próprios: recursos
e -diretivas, ~sse problema do ampa.ro
à cr:anc:l. por m-eio da chamada "Aju
da às Mãe~". Os resultados foram ne
gati'vos, até o dia {m que a opinião
pública dêsse g-rande povo se conven
ceu de qUe não s:;- tratava de obter

soluções parciais, mas de fazer do pro..
blema uma preocupação da nação in.'
teira, resultando dessa convicção intro
duzir-se a defesa da. criança como o
principal capítulo da lei fed,:ral de
segurança social, ou seja o "Social Se
curity Act", de 1935.

Dest'.arte o v:elho ":ChHdren's Bu
r-éau" qUe já funcionavaJ desde 19112,
teve as suas atribuições alargadas in
finitamEnte. inclusive cam a do con
trôle da execução daquele llact" e
depois com a administração das volu
mosas verbas federais destinadas aos
serviços estaduais de assistência à ma
ternidade e à infância. e ao funcioua
m€nto das Leis do Tr~balho dos' Me
nores (Fair Babor Standards).

Atualmente o "ChHdren's Bureau"
tem ·as seguintes atribuições: -educar e
orientar os pais,. profeSS'Ôres e outras
pes.roas encarregadas de velar pelas
crianças por meio' de publicações,
consuUaSl diretas, palestras. cOI"1"lE5'Pon~

dência, etc.; esta:be1e'cer as condições
do amparo; auxiliar com subsvenções
os departamentos estaduais e munici
pais e as instituições particulares li
gadas ao problema infantil; protegê
los contra o trabalho excessivo ou de
sigiênico.

Dos magníficos1 frutos colhidos por
essa unidade e seriedaide das diretri
zes americanas no -assunto, verdadei
ramente modelar.es.. não preciso- d.izer
na'Cla, porque o m-elbor atestado fa.vo
rável é o c!"-=scimento demográfico
americamo, inclusiVe nos índices an
tropológicos, e a exibição hígica da
magnífica equipe humana da graDide
reJ)ública.

Que, pois, a Assembléi'a e OS respon
sáveis do go'Vêrno meditem e5tas con
siderações por mim oferecidas .ao soeu
exam,';t, certos de que a gravida.ld'2 do
problema em foco é €TIOrme e .a pos
sibili'dade da .solução evidente .fI por
isso mesmo máis urgente. (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador é cum
primentado) .

O s1t. PRESIDEN'DE - T·2m a pa
lavra o Sr. Nestor Duarte.

O SR. NESTOR DUARTE - Fõ.s
s€mos. Senhor Presidente. interpretar
o sentimento d-e expectativa, elo paÍS
diante desta Ass·~mbléia -e, creio, não
erraríamoS' se afirmássem'Os que a· Na
ção €spe~ menos ãos Cunstituintes
de 4& uma tarefa criadc,:,a do que uma
obra de restauração.

Enquanto em 91 se instituia a Repú
blica e, mais importante do qu= ela,
a Federação; -Enquanto em 34 se in-
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traduziam, -em! texto constitucional.
princípios <ie socialismo, sob a forma
da democracia social e segundo o mo
dêlor;m voga da Constituição de Wei
mar, o pa.is, ao assistir .a essas re-for
Illil.S, não vira' interroIIlJ)ido o regime
democrático doe seu. Govêrno. Em 91
:::02. consu.'Ilava uma revolução pela
substituição da forma de estado e
forma de Go.vêrno. E em'34, a ~s-em

bléia Constituint,(;: dava sentido ao
espírito dispersivo da revolução de 30.
it'.augural~do no Brasil, a democracia
social. .:g que, àquele tempo, o paÍS
mobilizara as suas fôrças de criação e,
assim, efetivamente modificara o à:
reito público brasileiro. Em 1946, vH
mos de um proce.sso revolucionãrio,
antes de sentido restaurador. Já não
tem a. Nação, tão vivas, as suas fontes
criadoras, com aS quais os povos e as
ccmunicadas também se renovam e se
transformam,como todo o proc~sso de
cultura social. Ela sai de um dêss~s

instantes de crise, de deca:ctênci'a, com
que se procurou interromper' seu des~

tino histórico, e qU121". a'Cima de tudo,
reencontrar os caminhos: -de sua tra
dição, vendo, nesses caminhos perdi
dos, a própria organizaçã-o da li1J.er
dade a que se entregara. apesar dos
seus erros.

Não se espera. pois da Assembléia
Const:tuinte dêste ano histôlico senão
que Se vote ou se dedique a r~stabe

leeer o regime d,emocrãtico no Brasil,
(muito bem) I n.;m se há de exigir dos
Constituintes de 46 o inesperado da
novidade. o ineditismo do Direito
novo.

Uma Constituição, porém, Sr. Pre
sidente, não é só obra de principias
gerais de Direito, dêsse' univerSlalismo
a qUe tend-e tôda' ob1"a jurídica apre
ciada acima do temIJo. E' o Direito
Constitucional o mais nacional de to-
'CIos os ramos do Direito; o qUe mais
se regionaliza, conforme a experiên~

cia ~, a história de cada povo. (1Yluito
bem) .

o Sr. Paulo Sarasate - Perf~ita

mente.
O SR. NESTOR DUAR:r-.t: - O

primeiro êrro da Oomissã.o da Cons
tituição - e- junto aqui à minha fran
queza, o meu res;peito deVido - residi
râ na circunstân-eia de haver passado,
pela experiência b:'!'.sileira, como quem
tropeça sôbr-e os f~ tos e insi~· eIl.l só
olhar as linhas a~tratas dos horizon
tes longínquos. (Y'Uito bem).

iAliás. podemos afirmar de nossa
cultura juxidi-:.a o qUe jã se diz ares,

peito das outras manifestagõé.s' de
nossa cultura geral, isto é, que é mais
universal do qU.2' l'egional ,ou brasi
J.~ira, pela inca'Paciciade a Q.ue estão
liga'dos todos os povos jcvens em re
Yelarem os .reus valores próprios, os
seus valores :nativos.

.Em Direitc Civil, por ex'~m.plo, preso
ao qua'dro do romanismo do Código
N2JJoleônico, ignoramos: o regime co
munal de taras do sertão, o sistema.
de àk"'tribuição das águas nas vastas
regiões de clima continental, de chU
vas escassas, como nada sabemos dos
<:ostu..111'~S criados em tôrno do tapum'e
diviEório com a classiiic&cão de terra.
de lavoura e de PEcuária, ·classificação

. indisp€-nsável para o ~stabelocimento

clo~ direitos e deveres das relações de
vizinhança. Assim, d~scanhece-mos a
profunda lepercussão que têm a água
e as rndes divisórias para os proble
nJ8.S de vida do homem pobre e do
homem rico. na zona sertaneja. (Mui
to b~m).

Em Direito Público, se é verãade
que o regime democrático é a vitória
de um grande esfôrço contra o €xerci
cio imoderado dos poderes políticos, no
Brasil fizemos' do Poder EX-Ecutivo uni
pessoal a maior ex,pressão de fôrça
que se conhece no mundo:. d~ntro de

-. um regime constittit'~onal democrãtico
(Muito bem), buscando. no modêlo
americano, para -Exacerbá-lo, linhas de
Grganização, .sem os ,problemas que só
:lli a Confederacão inicial criara para
DS Est.adc-s Unidos.

OSr. AtaZiba Nogueira - V. Exce
lência dá licença para um 2iparte ?

O SR. N'ESTOR DUA:RTE~- Pois
não.

O Sr. AtaZiba Nogueira - Pode
V. Ex. a, nesse setor, acusar, o proj-eto
de outrs. coisa sÇnão ,de trazer orga
nização fraquíssjma. ao Poder Exe
cutivo?

O SR. NESTOR DUARTE - Pos
so afirmar que, no Brasil, o Poder
Executivo continua a S1~r o problema
ca'Oital d-e organização de'-Govêrno.

Ô Sr. Ataliba Nogueira - O pro
jeto. portanto, atentou P2;Ta a reali
dade, neste como em eutres pontos.

O SR. NESTOR DU.ARTE - O
êrro do projeto constitucional no to-,
cant-e à organização política do Bra:
sil consiste em ter agravado. até a
in-consciência o poder ~sso&l do Pre
side.nt.e da R'e;Pública. (JI.!uito bem).

O Sr. AtaZiba Nogueira - Queira
V. E."{.D. citar os artigos; não é possi
v~l, pois não OS encontrará.
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o Sr. Paulo Sarasate - O prazo de
seis anos é um deles.

O Sr. Ataliba Nogueira - Então, o.
prazo d·e seis .anos é pOdEI do. Pre
sidente da República ?

O Sr. PaULO Sarasate - O contra
aparte não está à altura da inteligên-
cia d~ V. Ex.a • .

O SR. NESTO RDU.P-..RTE - Só bâ
um Instituto brasileiro, se assim po
demos chamar, capaz de assegurar a
dignidalde e a ind.e,pendência do Poder
Legislativo, dentro do princ:i,pio da
harmonia dos poderes: é o chamado
da coincidência do mandato do Pre
sidentç .da República com os dos mem·
bros da Assembléia. ou do Congresso
Legislativo.

O S,r. Plínio Barreto - V. Exce~

lência tem tôda aJ razão.
O Sr. Flores da Cunha - O orador

é presidencialista? E' parlamenta
rista?

O SR. NESTOR DUARTE -. Ao
problema pouco. importa.

O Sr. Flores da Cunha - Desejo
saber, paTa mo€u esclarecimento, pois
fui o relator do respectivo Capitulo
na Subcomissão da Gran~\ Co~são

da Constituição. Dentro do regime
presi'dencialis~a, não conheço freios
nem contra1>esos para evitaa- a hiper
trofia. do Podo€r Executivo.

O SR. NESTOR DUARTE - Se não
existem fr(ios nem contrapesos para
evitar essa bipertrcnía, bastaTia essa
consideração de V. Ex _a. para fazê-lo
renegar o presidencialismo! <Muito
bem) .

O Sr. Aloísio de Caroa1ko - E' uma
opinião ~ssoal d,: S. Ex. a..

O Sr. Flores da CunJz,a. - Quero
responder ao nobre Senooor pela Ba·
bia.

Não adiro ao r-.:..rlam~nta1'i.sm.o,por
que entendo que, depois de uma expe.
riência de mlêio século de regim-e pre
sidencial, seItia. pular para traz, com
00 olhos ven.dados.

O SR. PRESIDID.i~ - Peço aos
Srs. RlEpreseiIltantes que não inter~
rompam o orBJdor, pois S. Ex. a já re·
clamou providências contra a exigüi
<iaode de tem'Po.

O SR. NESTOR DUARTE - O Po
der Executivo é - repito - o maàs'
grave problema político do Brasil, por
isso as nossas Constituições, sobretu·
do as ro€publicanas, são obra de des·
confiança, mas, também', de a"tração
irresistivel pelo pdder peSSoal do Pre
sidente da RE!pública.

Dir.se-á, Sr. Presidente, que um
estado larvado de ca'Udi1hismo sul
americano, admiràvelmente ~studado
por Bunge a que não é forma estra
nh31 o próprio f€~ômeno do "quere
mismo", continua a ser o substrato,
a mens legis de~ nosos l.egisladores po
líticos.

Vamos. assim, malbaratar aquilo que
o nosso' incipiente gênio político ha
via inaugurado em 34, como freios e
con·trape...~ ao Poder Executivo, como
se ainda continuássemos '€1D.volvidoo
pelo prestigio terrífico de certas po
testades primitivas. Porque tememos
o poder pessoal do Presidente da
Rielpública, mais o queremos, rendidos
talvez ao prestígio e às influências
dêsse deus terrijieus.

O Si. Acúrcio Tôrres - P~rmita

me V. Ex.a um aparte. Que mais
poderia desejar o orador, relativa
mente a freios e contrapesos ao Po
der Executivo. do que os constantes
do projeto que está discutindo?

O SR. NESTOR DUARTE - Por
que penso qUê, nesse particula.r, bas
tarial fôsse re;petida a ConstituiçãO de
34 e 31provadas as emendas apre..~n

tadas na COID.1ssão da COnstituição,
como tantas outras aqui ofer~ida.s.

O Sr. Acúrczo TôrTes - Con.!:iideran~
do o projeto tal como (stá, V. Ex.a não
tem razão.

O SR. NESTOR DUARTE -- A
con'Ci~ção formal que apresentamos
ao projeto, n~sse. particular, não de-

. corre '- e me dirijo aO Dobre Depu
tado, Sr. Flores da. C'UIlh3, - de di
vergências doutrinárias, nem da. dia
lética de todos nós. parlamentaristas.
com os presidencialistas. O r~e
presi'(i'€nciaJ Bi-pe.nas agrava. o proble
ma, torn.a-o de mais difícil solução, e,
por isso, exige inadiá'Vleil. remédio cons..
titucional.

O Sr. Flores da Cunha, - Permita.
V. Ex.a o aparteie novamente.

O SR. NESTOR DUARTE - Com
muito prazer..

o Sr. FT.o!"es da Cunha - Entendo
que- o grande ma.l do regime presiden
cial está na falta de cultura ctvica. de
nosso pavOa

O Sr. Alofsio de Ca.roaJ:h.o - O Pró
prio regime presidencis.l não estimu.la
essa cultllrai.

O SR. NESTOR DUARTE - se
nhor Pre$d~lO.te, para. a Com.iSsão
Constit1lclanaJ. não haveria. nada. maiS
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rico de eXPeriên<::~ brasilei.-a, qu~
mais houvesse influido no tumulto dOS
acontecime:n.tos, .dos costumes, da. pró
pria história das instituições políticas,
no BI:&S~ do que as relações de eo:exi.s:
tênda. do POder Legislativo ~ do P-o
der Ex4;;cntivo. Basta "que se diga que
a hiStória dos grandes crimes contra
o l'egirc.e, entre nóS, começa nessa
zona de penosa. intercessão do Legis~
lativo Co do Executivo! Qualque!" dos
ilustres homens públicos da.. Comissão
Constitucional pode contar sua. bio
grafi81 politica n·& intercalada dessa
lutai dos dois pode~s e resumi-la, o
qUe é pior, no capítulo finaJ. da hu
milha.çáo do Legislativo! (Muito bem.
Palmas) .

/Seria., .poi.s, a defesa do próprio re
gime, .a defesa da integridade da or
ganiZação republicama e do principio
repr€~ntati'Vo, se, os Constituintes de
4'6 operassem com outro cUidaldo no
el2;borar a Consttiuiçáo dêste ano his
tórico.,

O projeto aunta ainda contra, oS
fatos, Senhor Presidente, quando cria,
segunuo o modêlo da Constituição de
91, o Senado. S o sistem'S. bicameraJ
um instrumento i.Iníperi'eito na elabo
ração do direito· legislaJdo. (M'uito
bem). Na prática, Em todo sistema
bieameral, acaba por prevalecer uma
d.as Câmaras, superan.do Si dualidade
dos órgãos legislativos. (Muito bem).

iA &se respeito, João Manga:beira.
tem pá;ginas magistrais no livro, hoâe
clássico, intitulado "[Em Tôrno da
ConstitUiÇão" •

Moas, a me~ v.er, .o maior a.rgume~

to contra o sistema bic~ml está na
raiz da. existência mesma do direi';()
legisla'do. Os povoos" ·e ~ \:omunida
des a.bandon.a,r.am o p.rocesso cost1t
melro com'() únícu: forma de le~.sls.
çáo do direito, por cJmpreenderem
a incapacidade dêSse proces5'O no
acomp~ a. urgência dcs problemas
sociaiS, .a. exigirem igual presteza da
IDegu1aJ:r~ntação juxidica.. O lLeito
costumeiro continua,a regUlai" e a
consagrar as fechadas soci·::dad~ de
tra!dição,~ cs;pacidade. IJorém, paTa.
seguir e acompanhar as gra.:nde:i so...
ciedaJdes de onte:n e de hoje, :la sua
instabilidade criadora, que, aJ1ás é a
~ondição de toldos os g!rU'pOS sociais de
intErcâmbio crescente dos nossc:lS dias.

ru:e1to legislado é sinônim(\ de di
reito ·urgente.

O sistema bicamer.a.l é, sob êsSe priSi
!na, uma. contradição na vi'Cla. do di
reito mod~o. (Muito bem). E' por

i.sSo que o homem da. rua no oS€U bom. '

senso, vota semp.re aJgum d€scré'dito,
Sr. Presi'dente, à obra dos Parlamen.
tos, desconfiado das delongas dos tra
balhos parlamentares. E é 1)01" essa
razã,o que as ditalduras exploram,
'Como no caso do BrasU, 31 l€ntidão
da;s câmaras legislativas e acabam· por
inoCl"€iP~las de incapacida:de.

O Sr. Ata1iba Nogueira - Estamos
com um exemplo. Hoje os jornais no- '
ticiam que a lei de greve que o Pre
.siden~ Truman pediu há oito dias
está já vetada. por êle. Agora., outro
'3.s~do: como(} pode V. Ex. a , em face
da. Federação, situax uma cãmara le
gislativa, apenas?

() SR~ NESTOR DUARTE - Vossa.
Ex.a. bem sabe ...

O Sr. Atliliba N ogu.eireL - São duas
questões.

O SR. ]I;'llESTOR DUARTE - , ..
que o argumento .é para ser respondi
do pElo próprio prOlfesso::.o de direito
público. porque deve proclamar que
nãO' importa. f.undamentalmente à
Fedexação a existência. ou não do Sé
nado no Congresso NMionaI.

O Sr. Ataliba Nogueira - Ainda
ontem reclamaram aqui pela paridade
d9;S Câ.ma:ras .

O SR. NESTOR DUARTE - voosa
Ex.s está discutindo com outro pro
fessor e não com os que reclamaram

. ontem neste 'Pl~nário. (Muito bem).
O Sr. AtaZiba. 'Nogueira - Estou

tiiscutindo com o professor e com o
1>Olítico. E' pret:iso haver paridade
nas Câmaras.

O SR. NESTOR DUARTE - Se...
nhor Presidente. a unidade do POder
Judiciário deveria SEr, quan'do menos,
SI novidade do projeto de 1946. E'
engano pensaT..se _que o brasilei;o
confunde a Federaçao com .a questão
do Qil"eito nacional. Não há qú~ deci
dir entre POder Ju'diciáTio Fed-eral e
Pod€r Judíciá:rio Estsdua1: há. que
instituir o Poder Judiciário Na.cionàl
e, taJn.to quanto possível, com uma .1Ila
gistratura nadonal, como seu órgão
de atividade, de exnclcio. (!!E.!.to
bem) .

O Sr. Plínio Bttrrreto - Este prin
cipio fere intei.raIr~iIlte a. autonomia
dos Estados. seria preciso mudar o
regime.

O Sr. Atahãa Nogueira, - Não S€
ria mais Federação.

O SR. ~TOR DUARTE - Em
primeiro lugar, ;perguntatia aos no
breS a,parteantes se existe <iefinição
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clássica, formal, absoluta, válida no da indissolubilidade do cas;l.mento~
tem.po e no espaço, de Feduaçao? que .wbe até ao akantilado do direito

Não existe; cada país :federativo constitucional, e nessas alturss o ci
apresenta uma forma de f6àeràçâo e vilista vai pedir, debaixo da censura
g, Federação na história do direito do canonista, as regras da Igreja Ca
público de cada país é uma realiza- roUca. (Palmas).·
ção própria, regional, peculiar. aos O Sr. Ataliba. Nogueira, - Isto é
seus contrastes e originalidades. (PaZ- perf~itamlente justo.
mas) • (Trocam-se -aparteS) •

o Sr. AtaZioa Nogueira - ~ste é o O Sr. Hamilton Noaueira _ Sáo
seu colorido local. regras de direito naturàl.

O SR. NESTOR DUARTE - O
pior vicio m-Ental que pode assaltar o O SR. NESTOR DUAiRTE -" Em
legislador é o de confundir o impulso 'Primerio lugar, não existe direito na-
das reformas necessárias a audáeias tural. .
mar JesU. t~midez, não passa de um O Sr. Ataliàa. Nogueira - Está
perigosas. Quando êle se d€ixa to- errado, assim como não existe direito
conservador vacilante e desconfiaido; público para V ..Exa. .. .
e eu receio que o proJeto de Consti- O SR. NESTOR DUARTE - Posso
tuiçáo fôsse inspirado neste temor. estar €rraldo, mas V. Ex.a é um Hu-
(Muito bem) . dido inocente.

O Sr. AtaZiba Nogueira - Seria. O Sr. Ataliba. Nogueira - Nota-se
mudar o regime. a todo momento que V. Ex. a é positi-

O SR. NESTOR DUARTE _ Basta vista, SÓ vê fatos ...
qUe se leia .a parte· referente à l-sgis- O SR. NESTOR DUARTE - Gra
lação sôbre Orderr.l: Econômica. Ali se ças a êse poder absorvente da Igre
regride e ultrapassa. no passado 3l ja Católica ~ôbre o ânimo dos Cons
Constituição de 1'934. Expr.eS'sa-se o tituintes de 1946, há no projeto dis
Projtto a respeito do Direito de Pro- posições que nem portugal, tão af<éi
priedade como se estiv~emos em to à politica do Vaticano, seria. capaz
1891, quando já a êsse tempo várias de consagrar. (Apoiados e não apoia
questões agudas, sociais, preo~upavam dos) •
os políticos e os esta'distas. ·Devo afirmar a V. Ex.a. e ao nobre

O Sr. Aliomar Ba'leeiro - Neste Sena:do!' Hamílton Nogueiral e ao
ponto V. Ex.a tem tôda razão. Deputado Pa'dre Medeiros Neto qu~

O SR. NESTOR DUAR'rn _ Mas uma questão como €sta, parodiaJ1ldo
onde. é maior a timidez do Projeto Bernard Shaw, é men()lS de calor do
e sua cnntrq,dição estarrecente é no que de luz! (Risos).
parâgrafo 13, do art. 159, a propósito Só há uma norma capaz de respei-
tia regulam~ntação elas terras in&iPro~ tar recíprocos direitos: a do laicismo,
veitáv.eis. Aí, enquanto pa.rece qUe os Em tôda matéria r5ferente a ensino e
Constituintes querem resolver um dos a religião.
mais árduos problem·a;s de enquista- O Sr. Atali'ba Nogueira - Quem
mento da propriedadé imõvel do Bra- nos ensinou o Direito foi a Igreja
sil, na realidade concluem por impe_Católica, nobre colega. V. Ex. a é
dir a expropriação por parte do Poder praf.essor de Direito €o sabe disso. O
Público! (MUito 'bem; muito 'bem) . nosso Dir~ito Civil veio da Igreja: o

O Sr. Coelho Rodrigues _ Vossa próprio Direito Romano nos foi tra
Ex.a. não sabe a dor de cabeça do ho- zido pela Igre'ja.
mem do interior, do pequeno lavrador, O SR. NESTOR DUARTE - Vossa
no problema da demarcação de ter- Ex.:!.. é, neste instante, apenas um ca-
ras. nonista, não um. professor de Direito

O SR. NmSTOR DUARTE _ O da gloriosa Faculdade de São Paulo..
proj,eto, porém, contém uma coragem, Afirm~va.eu, Sr. Presidente, que
a coragem. da submissão! Constitui nun~a, JamaLS, em tempo algum. o
a maior vitória da luta de prestigio, .. Constituinte dobrou.~, tanto à pres
da. corrida para a. hegemonia oue a são do clero nacional, do que no pro_
Igreja Católica acendeu e empreêndeu jeto em discussão. (APOiados e não
entre nós. Procure ver-se como se apoiados) .
resolveu, sob os empenhos e compro- Vão ver Vv. Exas. _Leia-se a letra.
misos das ligas eleitorais, a questão c, do n. o V d.o m. i27 do referido
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'Orojeto. Ali se isenta de todos os tri
butos, 'isto é. de iIn~to.s·e taxas, ao
~onsiderá"Vel propried.aXie imobiliária
dos mosteiros, dos c_onventos, das co
munidades da Igreja Católica. (Pal
mas e protestos) •

O Sr. Ataliba Nogueira -''Seja Vos
sa Ex. ao mais claro e .diga que é con
tra a propriedade privada.

O SR. NESTOR DUARTE - Vossa.
Ex. a é, n·;ste instante, apenas um
faccioso; V. Ex.a defende ° interêsse
rie f3lCções.

O Sr. Medeiros Neto - E. Vossa
Ex.a. que defende?

O SR. NESTOR DU}...B.TE - De..
i endo 31 liberdade. a ~Inção do esta
do civil.

(Trocam-se veementes apartes.
O Senhor Presidente jaz soar os

tímpa.nos, pedincLo atenção).

Em matéria. de ensino reJ.igio~o, Se
nhor Presiciente, o proJeto constitucio
nal chegou onde nâo chegou, na.. frase
de comentário do Dé,'Ln;.tado Hermes
Lima, a Constituição de 37 !

Vou ler o art. 15S. § 13:
'4'0 ~sino religioso. nas escolas

oficiais, con.stiuirá matéria dos
seus horários, será de freqüência
facultativa, e· ministrar-se-á de
acôrdo com a. coniissã~ religiosa
do aluno, manifestada. por êle, se
o puder lazer, ou pelo pai ou r"s..

. ponsável".

Como se vê, a matricula é obrigató..
ria, conforme a linguagem solerte da
disposição do projeto. .

O Sr. Ataliba Nogueira - Prejudi
cará, por acaso, à Faculdade de Di
reitoda qual somos prof-:ssôres, o e:J.
sino da religião, se os alunos livre
mente oPtarem por êsse, ensino?

O SR. NESTOR DUARTE - Se o
ncbre deputado contasse com a expon
taneidade de seus alunos em matéria
d,e en.sino religioso, n:â.o faria. tudo
para torná-lo obrigatóno! (Apoiados
e não apoiados).

O Sr. Hermes Lima - O absurdo
do ensino religioso. como está no pro:
jeto, é que êI.e é obrigatório nos-pro
gramas, sendo facultativa. apenas a
freqüência. Há eseolas-de Direito que
rem pretGn<iido -exigir eXaJIle de reli
gião, para. que o aluno S€ja considera
do aprovado.

O Sr. AtaZiba Nogueira - Isso na
cabeça do ilustre .aparteante, exclusi
vamente.

O Sr. Ferreira de Souza. - Real
meniJe., só na opinião do aparteante

O Sr. AZoísio de- Carvalho - N~
e59-~~ o nobre orador que, naCoDS
ttlUlçao de 1934, o di.s],)Ositi'vo falava.
~ est~be.l~imentos públicos de en
smo pnmano e secundário e o atual
projeto constítucional fala em "esco
12.5 oficiais" . quer dizer, de qualquer
grau. em qualquer situação.

O Sr. Ataliba Nogueira _ Não é
obrigatório, mas facw.tativo. -

Oi SR. PRESIDENTE (Fazendo
SOar os tímpa.nos) - Atenção! Peço
aos nobres Representantes que anar
teiam o orador, o o'osreéquio de deiiá-Io
prosseguir.

O SR. NESTOR DUP-..RTE _ De~

pois. de tanta:s críticas e de taman.l:"...a
c-éleuma do plenário, devo dize:i.· que
não tenho apenas SI~tas para desferir
contra os autores do projeto de Cons
tituição. Nem é de meu feitio assumir
atitudes .a.ntipáticas de repulsa e de
criticas totais.

Dçsejo, pois, concluir o 'discutido
estudo que acabo -de fazer do pro
jeto.

O Sr. Hermes Lima. - Admirável
estudc;>. (Apoiados).

O SR. NESTOR DUARTE - An
tes de ser corrido desta tribuna, como
quer, pode e manda o detEstável Re
gim~'nto que promu~amos, quero
também mandar as flores do elogio
com qUe posso brindar o es1ôrço da
Comissão de Constituiçáo, em capit~

lo, por exemplo, como o da. distribuição
das rendas - lúcida e r€alística for
ma de diStribuição - e que, acima. de
tudo, atende a uma qUEstão de eqüi
dade. Quero, ainda, mandar meus
sinceros elogil:\S, com a m·esma fran
qUçza com que combato o projeto em
outros pontos, ao capitulo que regula
mentou o estado de sítio no Brasil, o
~ua:l, :P'~J.a. plimeira. vez, encontrou
criteriosa regulamentação que põe a.
salvo os direitos e a segurança indivi
duais. (Muito bem) •

E, ainda, como nota final, é justo
que se aplauda o capitulo referente à
'Politica exterior. Ai o Brasil se dei
xa. arrastar por êsse sentiment.o de
simpatia. humana, próprio da alma.
nacional, e, acima de tudo, _se apre
senta, diante das outras naçoes, para
mostrar sua capacidade de comungar
interêsseS solidários com os d~maiS
países. na edificação de uma ordem
internacional mais ampla, ma-is pura.,
mais legitim.2. ~, sobl"etudo, alicerça,..
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da em consagração ~ifica! (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador
6 vi1XLmente c:umprimentado).

(Durante o discurso do Senhor
Nestor Duarte~ assume a presi
dência, o Sr. Lauro Lopes~ 2.° Se
cretário~ a qual é~ posteri01"17'Umte,
reass:umida pelo Senhor Mello
Viana, Presidente.) .

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra o Sr. Hermes Lima.

O SR. HERl\1:ES LIMA - Senhor
Presidente, Srs. Representantes, em
face do Projeto de Constituição ofere-:
<lido ao d·;ba.te desta Casa, a atitude
justa é a qUe v,em sendo tomada pela
Assembléia: considerá-lo como base
doe traba-1ho dia·:nte do qual não de
vemos ter o ânimo de combater um
inimigo ou de derrubar Um obstáculo,
mas, ~im, o propósito objetivo' de co.
laboração.

O Sr. Ferreira de Sous(], outro
não foi o p2nS2.mento da. própria Co
missão, que V. Ex. o. ho:ll'cU com sua
:presença.

O SR. HERr.iES LTha:A - V. Exce
lência diz lxm, ,porque a Comissão,
realmente, aiO Oiferec~r o projeto à As
sembléia, não teve a pret2nsâo de
2.-pr-esentar obra d·etinitiva, mas, 6:Ei
tamente, um ponto de referência, para
que, em sua .szbedoria, sôbre êle se
'Pronunciasse, corrigindo·o, emendan
do-o, não como se corrigisse alguma
COUSa de alguém ou· contra alguém,
mas como se retocasse ou me:I!horasse
uma obra de caráter inteira.me-ntc im.
pessoal.

Sinto-me à vonta-de, pois, Sr. Pre
si<lente, para. considerar· a. primeira e
geral censu=a que se U:r.:1 "'.eito- 3.,~

IpTOj e-to, - a de ser àP.rrla::.iado longr.,
analitico e minucioso - censura que
podia ser também, com fundamento,
irrogada à Constituição de 34 e à
Carta outorgada de 37. .

A crítica tem, incontestãvelmente,
prooedência, :porqu-e a boa orientaçãc.
hUI':".3. Constituição é a.qu"':~t q1le ll'-e
conserva a !lexibilidade, SE':!n cJmprc.
meter a precisa determin3.';fi.o do que
é fundamental no conceito -da. fo..'T"IIla
de gcV'êrno e do seu mec'hUsmo. O.:;
deUi.lhes não d-ev-em figurp..r no tex·tc
constitucional, senã.o !lO (11te for ir..
~ensável ao esclaredmento do es
quema de govêrno. Mas lss.o não que:
di.zer que as minúcias náo vàriem
de ;país para ~ís. porque, ~omo aC3lb"
de a:centU3t!' o Sr. Deputado Nestor

Du.ante, na brilhantssima oração há.
pouco SJ(lui proferida, não há direit~
mais nacional, não há cl.lreito -ma...s.
regional, do que o direirto CO!lStitu~

cional. Portanto, é de se reconhe'Of'l'
que ê.ssedireito reflita a.:> necf'>ssid?
des de ca.à.a meio e de calda or.ganiz~·

çã.o que êle disciplina.
A maioria das con5ltituiçées tra:di

cionais, senão. a unanimic'.,1d:e delas;
limita:va-se' à matéria dos r:i:reitos p{.
liticos e da organização do mecanic:-·
mo do govêrno e do exercido 'ia S j

berania pelos órgãos nelas instituí
dos.

:Mas a ampliaçã,o dos textos constt
tucionais não decorre, s.,:per~s, da fa:':~
tJasia ou da v.onta-de do loegislarlci
constituinte: decorre, ""mi:1ente!nent'~.
como tem sucedido nas C·:llStií.uiçée':;
modernas das novas r-.=i;;JndicaçÕ?s,
dos novos direitos, (Lús no\'C's anseio::;
que essas Ca.--r:tas têm de i!lcorpo:rar ao
seu ~exto. -

O Sr. Coelho Rodrigues '- E <l.ús
hfubi-tcs, que temos, dos Ministrc,S
~em'Pre apa:-esentarem pro~,,:ramas nc:··
vos.

O . SR.. HERlMíES LTIvr ~ - Assin',
Sr. 'Presidente,. uma const}~U'.ição mc:
derna que -náo i:ncorpo~~:::se ao seu
texto as aspirações C o:ltemporâne."l..5
da justiça. social, dos p!.C'ttierrí3.s q'lB
E"ll'it9.ffi a sociedade do nosso tempo, e
:não desse Uill3. }:::9.lavra nrient,3.Jd:o:-a
em fac-e dêsses urobl.emas, ~lão ?star!a
ade-auatda ~ éDoCa em que vivemos.

E t preciso, porém, ?'J.~s~dr:;r2;i" aipd-\
que q~ndo as CCTIsht~~c~s l~C~'
ram aos seus te:x.-tcs ess?s relV1ndl
cações êsses anseios, ês~es direitos
que a~tam. a socied:::.de €,stão pro
curando trans[·eri:r taIS proolemas, jia
o~tf:goria de mob1em.:as C:ti(1':}s, dis
cutidos D3. filosofia e n~ doutrinr.,
"Pa~a. a categoria de }}!'oblf'l11!as politi
êos, incorporados ao p.lano de vi·da do
Estado.

O 'Dl2.no de virla do Fsf.ado, ho.ie,
e e\i.dent-em-ente mais am!"] o, a:brang~
mat-éria mais extensa do que o de b3.
50 anos.

O Sr. Ferreira de Sousa - Isso ex
plica -uerf-eitamente o des .~nvo.lvj,·men
to quê as Constituições ~{kde!'nas J'; ':

1Jermitem.
O SR. HERMES LIMA - Por isso,

auando a Constituição d~ Wei.m3.r ,nos seus artigos 121 ce 151, mandava
que a lei tratasse igualmente os fi:-
lhos legítimos e ilegítimos, ou que a
ordem econômica repousasse nos prin
cipios da justiça social, essa Consti.-
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tuição, que é uma das primeiras dos
temuos modernos, não fazia então ·es
gotir ao plano de vida do ~tado uxn
conjunto de aspiraçõ<;s que da própria
sociedade surgiam. exigindo essa in
corporação.

J\1:as, Sr. Presidente. J legislaidcl'
constituinte die,ve atenta!' para qlle
não caia no abuso dns textos decl2.
rató:ios, que consignam ;:~nc'ÍDics e
direções sociais e. políticas. "Nesse
s.:::ntl:io, duas sã:o ~s C"-:":lSu.ras Q1:e
p~:et-endo faZoer ao projeto. A primê~
Trl.. é que aib'Us.~ d6ss-es texros. às ve
zes enunciando deta1h?s ('!ue são ms..is
de naturez3, <l)dministra t.:iva ou.~ "O~1i
tica, como iPor- exe1tliP'lo quándo~ !!.;'
ordem €conôm,ica. man'à.a que- se dê
·p:-etrerência.; no.s t.ran:::1Jort-es t:.:ére-o:"

. ~rresto!"es e zluviais aos g§ne::os de'
primeira ne-cessid-3Jd:e ê aos alim-entí
dos.

O Sr. Ferreira. àe Sousa. - Muito
bem.. F.ssa. I118Jtéria é à·e 1'.:gl1.!am-en
tação do Es·tado.

O SR. HT<'~'!V!iES LE.\.1J\ - Aí n?(";
teImas sequ€r uma. regra (1e orieI1Jts.
ç2.0 g~r.aJ.. m~s temos co-nrfunf..JJdo
como se ~.sSinl fôsse ou ~·c.r.f\C se cons
tituiss-e lL."!13. d~daT2.ção .d..f. pri1"...ci;pio;:.
3IPena.s Ulr..a prov.i!dênds r;,'dministrs.··
liva, (me a lei toma:ráem <a..da ouor-'
tm1id:a"de oue fô::' ~ccnse!J1&-Õ3. •

O Sr. Âta2ib!l Nogueira - E' prc
ced.ente a crítica....

O SR. H,E..q~ LTMA - A outr':l
censura que tenho a faze'r ao projeto
~ que, em matéria ·econômi(,a e. social,
2.S suas declarações de !Fmcípio pt;
caro 3.ntes pela timidoe-z d·.) que pels.
e}:te:ns:ão e pela cora.g.em.

Verifica·mos essa t:imid:ez nod:l.s'Oo
sitiYO do § 3. o do art. 16-'! que -dá: . '1
Estado a faculdade de monopolizar
ellln-rêsas ou atividades econômicas.
x...reÍhor fôra que ai estivesse, leal
mente, limpamente declarado Q prin
cínio' -da nzcionalizacão no seu ver-
dàdeiro sentido. _.

O Sr. Berto Condé - J.Vr.uito bem.

O SR. HiER~1'ES T,Tl\ttA - A nacic
nalizaçã.o é a trans:f-erên'Cia paTa o dc
mínio público, ns.o apen3.~ 1e emprê
sas ou ativids.des econômi.•"!s, mas de
conjunto de indústrias ou de ramo
de comércio, eXipressão ~~nic:a. q1l':!
melhor atenderia aos objetivc>s sociais
do princípio quando o -Poder Legisls.
tivo julgasse oportuno aplicá-lo.

No assunto, Sr. PresU!en.rte, o q't1C
de- mais adiantaJdo sm::gin. até hoje.
~m nosso pais, foi, incon:t.está:v~lmer.-

te o que está in...~rito no cham.a(io
Projet.c.dc ltamaratí. .Nenhuma das
Constituições posteriores a ês:te PÍ'o
jeto chegou à cODS2.graç:W do prin
cípio de Últerv-ençáo do Estado n..,)
domínio econômico como deve -:er ex·
presso e como deVle ser en"ten'iido.

A intervenão do Estado, no domí
nio econômico; é problema velho.

O grande historiador ame!'~-c.ano
C-harl-es Beard, no seu livro "1<s on·
gens econômicas da ci~m('c-:-acia: joef 
fersoniaD2.". mostra que, TIOS Esta!d<'s
Umdos, país clássi:eo do ..::.:'!.'Oit~lismo.
país da liv:I;'e em'Prêsa. a. irLterven-ç::tc
no domiJ:"l..io econômico CC!'1.1€'ÇCU com
as duas primeiras presidéncias de
Washington. Com-eç,Pu pet'\ -prowção
tarifária às indústrias, pela. institui
ção de -prêmios a cc..."Unanhias de ~~
ca, pela discriminação f~ i!oráve1 ~ a.05
ex,rnort.adores eiin·!}O~va-àorts americ':l.
nnS e pela institUlção de um Ban,"'o
de Esta:do.

A intervenção no domínio econô
mico, po!itanto. nunca dei'"":'u de ve!:i
.ficar-se.
. O Estado semp-re interlt:ioem ta'
domínio -e não é uma intervenção
nem um. perigo que a Constitt1iç~:::>

1'h".asse ~.:t interv-ent:üo nas têr:l1o.s
mooemos, cla:!."os e precist...s em q.le
devia s'::r consa,grad'a.

O Si. Jurandir Pires - O int~T

·y.encicnismo nz.·Q veio aip'Ós :.:: ilD:,Peri1.
llsmo.

O ir..itervencio!l1s..'11D do Esmôo ~
o fundamento de tooa [& ~olitic~
mercantilista, doesenyolvid-a e:n "todo o
período do Renascirp.ento.

O SíR. HBR~1ES "LTM..<\ - Entre
nós. Sr. PT'esidente. o· Esrt~dq. Jamais
·<:leixou de intervir no d0111..inio eco
nõmko; basta re'Cor.1.ar;,;:; div-ers~.:-;

intervenções no ca.fé e ain·.~::t. a Lei do
Reajustamento Econômkc.

O Si. Ferreira de Sousa. - Vossa.
Ex. a pode dts.r os Institutos. .

O Sr. Osmar de Aquinn - E' 'm~

lhor regular a int:=rv-e-nçãp do E5ta.~o
na constituição do que deixá-la ao
arbítrio dO.,Govêrno. ~t~, o peti,go.

O SR. HER1V1ES LIMA - 'Exat3.
mente. Em matéria de ~notervençá:)

no domínio econômico de Estado.. o
que há. verdadeiramente. é que na..
ordem atual, quan-do a int.eI'VleD.çáo é
a favor dos negócios da classe domi
nante ou· dos grupos dl)minantes
dentro dessa. classe, a intervenção é
ti...'tÜl como boa. N'"ao 1>Õe. em eperigo a
4.lordem" . Qualld(), poré1U. a f.nter-
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venção é a favor da maior particlp'l
<;ão da massa nos benefícios da civi
lização, que hoje tem. capacidade dJ.
.smpliar êsses beneficios, porque .f.
funda na técnica e na ciência; quan
do esta intervenção é 9. favor do poV{),
é que se levanta o grande- damor ca
pitalista contra ela.

Ora, Sr. Presidente. no Br,')sil há
um imperativo de intenren-;áo do Ec::
ta<io no' domínio ecl>nômico, ditarlo
pelas condições sociais do povo brasi
leiro. Basta atentar. s:)l;) êste a.;
P€cto, nas condiçóes 'Sociais d..9. Iiossi':l,
populaçã{) rural, e que já .foram obj€
to de excelentes discurso,; neSl a A c;
sembléia. Ainda neste pento, entre
tanto, o projeto é de extrema debili
dade, por demais cautelo'So, a }JonGo
de tornar ineficientes qS p!'óprias me
didas que propõe, como ootmonstrou
o nobre Deputa,do $r~Ne:;t;)r Duarte.

Sr. Presidente, o que importa não
é. o que consta do projeto: l· que iIr.
porta. para jncorporar a nossa vásta
população rural aos beneficios de Ul'!'a
organização econômica ma i5 a:rUanta
da do ponto de vista social e t?cnicc.
é, antes, .consagrar no texto da Cons":'
tituição a nacionalização das terras
não exploradas ou daque1':l.s cu.ia ut:
llzação desatenda ao jnt-e-jê~e públi
co, a partir das zonas 1)~;·ulo.s.as; (;
que importa é permitir It instalacãC'
de coo}Jerativas de kab3.~ha:d!:'res: o
que importa é chega.r à ac-olição do
aforamento, à desenfeudação da 1)1'0
·priedad-e, COIPO já dizia Rui Bar
bosa.

O Sr. Plínio Barreto - Tudo isso
p.oderá ser feIto em lei ord:nária.

O· SR. HERlMiES LTI.\!A - S.enhor
Presidente, o que im,tporta é consagrar
a Jlossibllid'ade do parce1'1mento d~.s
terras d{) país em. lotes p2."'a a posse
ind:viaua!. cnde não seja possível a
instalação de coop.erativ9.s de trSlb.?
lhadores.

O Sr. Ferreira de Sousa - O nobre
-orador se refere até às terras parti
::ulares?

O SR. EER\ME.S L1MA - Refiro.
me à nacionalização -de}[IS, quan::J.')
sua exploração deixar de atender a >s
int€rêsses econômicos do '!)~ís.

O Sr. Fererira de Souza - Vos3a
Ex.o. sabe que propuz, n.'l. Comiss~o

Constitucional, a des.~1Jropri:ação p~r
uti1id~e social. .-

O Sr. AtaZiba NO.7Ueira - Para
-clareza, :pediria a V. Ex. a definisse O
que é nacionalli:ação, porque o Pro
jeto emprega o têrmo em sentido di
ferente.

o Sr. Ferreira de Sousa - O Pro
jeto usa de dois senti,dos

O SR. EiERlMJES LTI~ - Já defi
ni. Nacional:ização é a transf,c>rênch
;para o domínio da nacão. Isto é n"'.
cionalização; a outra" - dsse-o, na
Comissão lConstitucional - se me arf:
gura nacionalização canh0ta, jacobi
na, que não ·representa p"")gresso al
gum social, e contra ela m-e bati._

O Sr. Coelho Rodrigues - Vossa
E..~.a sabe a ctificuLéLad€ e-m que vive
o pequeno agricultor do n: .:. te, qua"'2
do não l>ossue terra. lma·g:ine, agora,
a dificuldaide que terá de enfrentar a..;.
procurar conseguir lhe S1?"ja atr~buíd·:>
trato de terra. d-evolut3.. V. Ex. a S-aJb~

que o agricultor, quando obté..T)1 un'..i.
data doe terra do domínio nadonal,
fka pDSSuido de. verdadeiro des9.n.im~:
não a plan1::a, porque ss.be que a gleba.
vai ser toma;da.

O SiR. HERlM:iES L~l\. - senhor
Presidente, tenho a ill'l....,ores..<;:§,o de qUE".
na C omissão Constituciona;, ...a timi
dez das medidas, em. maté"'ia de or
dem econômica e social, v<:>io da pre
ocupação de nã·o· impedir que o ca:pi
tal estrangeiro viesse colaborar no
desenvolvimento do 'País.

Sou, também, favorável à parJ.c.ipa
ção d.o capital estrane:eiro e. tanto
assim é que, na Co!I!issá.o Constitu
cio:lal, me bati pela sU:;.Jressã'o da na
cionaliza ;ão .no sentidl) da exigên~~.q.
de acio.nistas ,brasileiros 11,:'1"3. os ba·n
cos de depósitos, com'Panr-..ias de se·
guros, quedas dá;gua, mi~~·. e j azildas
minerais. E ~sim. prõcecti por en
tender que não poderíarru\.') oferece:
ao C3.iOital estrangeiro oT,ortun:kliade
ele colaborar na vida eco"'J.ômirva, na
cional ao m-esmo temoo ql'!.-e sôbre êl~
arma.vamos essa ameâça de naciona
lizaçã.o, isto é, a tran....<::íferê.,cia dêsses
bens uara ca:pitaJisJtas naci.o.nais.
quan'do-pa~rossem a ser bons n~óci(),'i
e a produzirem lucros. '.

O Sr. GaZena Paran7ws - Quase
todos. as bancos estran:g€'t os e suas
filiais operavam no Brasil com depó
sitos feitos aqui mesmo.

O Sr. Atali'ba Nogueira - TOdos
êles operam. com depósitos nacionais.

O SR. HER~ LIMA - E' outro
problema. _O fato de operarem con:.
depósi:tos nacionais· náo impede que
êsses lban.cos estran.geiro~ exerçam
~el saudável na ecoIlomta nacional,
porque estã.o ligados aos negócios in
ternadonais, de cuja OT:g.a:nizaçã,o fa
zem ~rte. e não querem operar - e·
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muitó justamente - dentro da. ordem
econômica: dominante, senão através
das organizaÇões a que pertencem e
a serviço dos intexêsses econômicos a
que estão' ligados. .

O Sr. CarZos Prestes - A naciona
lização dos ba~os é tão neoessám
quanto a soclalizaçá'o da te. -a.

O SR. EERiMiES lilIMA - Estou
de a.côtti-o com V. Ex. a, mas meio..
nalização no seu veroodf-iro sen.tidc
e não aquela que signj-l'i~3. :cassar
carta de Tôlo ao caJPital estrs.ngeiro
que vem para o país.

Ora, Sr. Presid-ente, o Que alpenss
defendo é que a J)articip?.;ão do ca
:pital estrangeiro não deve ditar no!"
mas à organização da nOS;;::L vida eco
nômica. O ~pi<tal estrangeiro não
<ieye a!Ilarra.-r· a nossa eco!l;.):znia, à ca
tegoria de economia suplernen:,ar ou
aces.."Ól"ia ·de economias albE:i:.s. (Mui·
to bem).

E' jus-tament-e CO~LJ!"a is~o que nC's
deiVemos bater, porque o c;..a:>it.al que
assim procede não é. con:'\,·enie~te ao
progresso da Nação e, sim, elemento
que' se vem introduzir no [país COIr_O
ponto -de ii~ação àe fôrÇ'J.oS internas
e externas interessadas na. sujei~ão

do iP'OVO a .um statu quO social em-que
os· privilégios da riqueza caracterizs;['I'.l
tôda a organização.

A êsse ca;ptital oU deno~ria
capital e:x:pIOl.·.aidor. E' evidente que.
se d'eix:armo-s o ca:oital dan.sar con
forme a música que· lhe aprouver, não
fará mais que exercer 3. fun~ão de
drenar lucros. Se, porém, ·praticarmos
ulna política social e econômica se
gura. patriótica e fund~da n~ regi-_
me verdade~amentepopular. esse ca
pital desempenhará dentro do pais a
funcão -de cooperador" recebendo, ~o
mesmo tempo, a justa retribUição que
não lhe pede ser negada, mas, ao con
t!'ári~, 'lhe deve ser assegurada, até
com maiores garantias pelo próprio
Estz.do. quando fôr o caso, em se
tratando de serviços ·nacionalizados.
cPl.!uito õem).

O Sr. Plínio Barreto - Essa é <lo
e:x;press2.o .do 'bom &e.Jl'SO.

O SR.,~I.J:ML~ - Sr. Pre
sidente. tenho medo de que o tempo
não me permita cO'!nplets.r out~·~
ohs€1"'vaçõe.s aoêrc:a do c?'}Jftt'lo do~
d.ireitos indiViduais. Quero, ~rém, d~
tlassaog-em, dizer que o em~nciado .d,~

CertoS prin-efpios me pa.r&."(. preJud.i
dado 'Delas r.ettriçÔ€S que 1IIl.eldiaJta
mente- seguem a êsses principios . ~
o. caso, por t:xemlP1o, da 1i~rd."'Id~ ~o
J>eIlSam-ento .assegurada ng, Constitul-

çã!o. Logo em. ~guida s~ ex:'Cetua·m
as diversÓ€s públicas 50"} o fuDlda .
men.to da defesa 'da, mora.!í..:lade e dos
oons costumes. ,OoIIllJ)!'€e.T.de-se o
o;bjetivo do projeto, mas ê5't~, na :prá
ttea, co·nsagranldo tais r-estriÇÕeS, tl"a
rã, como conseqüência, a manutenção
da censura jntelectuaI qU? existe em
nossa terra contra o teatro, o ti.dio:
e o cinema. Essa censu..·a deve se~
combatida porque se fun:~a na utili·
daod.e do princípio intel-ect:l~l da cen
sura e não na defesa da ;rx,'{)ral e dos
bOns co.stumes,

A d5fesa da moralidade e dos oons
costuras, Sr. Presidente, é questão
de polici2. E que me:::''lor de!fen:dlt1 a
moral~dade e os bons costumes, no
teatro, np rá:di{), no cinem.1., do que 'l
Vez da opinião, do que S .1lwnifestg.
ção livre da crmca? De~.aç.acta cu!"
tura a dêste p.aís se a mJrali:dade e
os bons costumes nos espct3Jculos e
nas íIl"2idiações tivessem cie ser d~..
fencliJdo.!S '!penas pela 4ção c.a policià.

E' necessário, po!' consiPgllinte. que
se retire~ a resÜ"ição. porque, reti
raD.idio-a,· e ela não eSltá na Constitui
ção de 9'1, por exemp.l0. o pooe:- :pú"
blico não fáca, de moi~ al~m., imbiào
de tomar proVidências qUJndo ma-ni...
fest.a.·çães grosseiras de mau gõsto e da
imiclralidaid'e e:SfODràJclicamente afPlare..
cereIn num espetá~uIo. numa irradia
ção ou numa-diversão púib:ica.

O Sr. AZOísio de Carvalho - ~.e

d1sposà.t.ivo é a fórm'l'La cIáss~ca do
.d1·reito constitucio1lla1 brssileiro: ei!1~
quakJ,uer assunto é liV!'.e a msnifestil.
çãJo 'do pensam.ento. No ]Jrojct.o de
Constituição- omitiu:oo a ?'-'Dres~ão 
"em Qualquer assunto". !ta,verá .a 5"
sunto -em aue o n-ens-~mE'nt"o não fi
que, de -agóra .por' diante. livre? .

O SR. HER(!l..~S IJIMP-. - Nesse
sentido a;presentei em":!nda assegura::l
do a liberdade de pens~nnento pela
palavra escrita, falada. e irradiad3..

O Sr. Osmar de Aquino - Ts.mibém
vou subm·eter ums emen!Ja· esclare
cendo essa parW a que V Ex. A se re
fere e retStrtn~ndo a censura ao,; casos
de proIPaganàa de guerra .e de revOll:'
cão intf>...I"Il3, arma.'da. !)")!'quc: a PXtO:res~

são ..;.... "ordem politica ~ social" é
,muito equívoca e tem da:r'lo lug.ar ao
tôda .sorte de violê:lcia.~ e crim~ c;
Quando se quer coibir a llwe m'2.Jll
festação do ,pen...~mento.

O SR. HEP..MES L1lMlA - SelIlh~"
Presrdente. chegando ao flllal de lnl
nJ1?s consilde!'aÇÕes, desejo farzer WI'..a
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observação geral sôbre o projeto. que
decorre das observa.ções N.rtic'Ulares
que até z.qui formulei.
. Não há dúvida que há, no projeto.
uma tendência incoercível, surgida. na
Comissão e mantida pelo "!11-ens.rio, no
sentido de introduzir-se na Consti
tuição matéria que nela não deve fi
gurar. (Apoiados. Muito bem).

Ora são as chamadas ~m.emlas r~
ligios8S, ora são as reivindicações de
11.<:l!tureza sOICial-administ!'~ti'V.a; OTZ.
são m€'di'Cias de ordem administratiT1R.
completadas por providências rie b..
dole 'Processual. Tudo ist.o. SI. P!~
sidehrte. dá. ao :proj.eto; al[1.tiT..as veze... ,
um tom de regulamento; outras, Úill
tom. de programa de go"";·trno,

O ,8r. PUnio Barreto - F' seu :pr.in
cipal d~f.eito.

O SR. HEroMIES LLM:A - Eviden
tement-e, a OOJ.'!:Stituição nã(} pode ,se"!'
nen: regulamento nem prçg:ra-!lla de
governo. '"

Mas de OnleIe vem essa. tendêJ1.ci2.
tãio firme. que resiste a t6das as' C'I'i
ticas e obSeI'vaçóes? F..ssa teniên:ci '1,
Sr. Pr-esiden:te, a mim me parOO!",
vem do sentimento, de resto ilusórb,
de que. incorporando-se ": Oonstitu:
çã.o 'Um. ili.s:I>ositi"Vo. aJuqm:re êle, pcir
fôrça de sua. natW'€Za con~·titu.."".ional.
o pdà.er de rea-1iZal'-se,' impondo-.se à
aJd1n1inIi~ltrnçãJo e vtmoend.o-lbre .s;:.
pe!'iPlexidades. Ssibemos u€-1treicsmer'
te que isto não é exatO, porque a
Constitúiç5;o é um temo a. ser vivi!co,
a .ser ipraticado. A Oons.t.t!uíçáo ~
Cl'lt2. é um documento que precisa
ser r.ealiZado, e nada nos diZ que, pelo
~ato 'de :fi.~ar ali um arrti~o~ j:i este·
Ja. por lSto lIl-esmo, CO!!C'I"e.tízaido.
(Muito bem) . Isso seri:t participar
daquilo que Alhe:rlo Tôr:rec:: uma vez

.entre nós. chamou - de ilusão nó
pcd.el" criador da lei.

SUpOnho que essa t-end'~ncia vem,
t-gualtllente, lÕ.e out!~ eaus3. t.:;llVe7 mzis
forte do que aquela que acabo de

.anunciaI:: do sentimento de oue, er..
tre nós, o Poder Executivo é tão De:i
s~ tã? ~nde-pen.den,te, em sua poU
tlea pr~na, da 'Politica one seria a
do Legislativo, qu-e se fr..z "mister
s.:provedtar a oportun:iJdade constituin~

te para jungir êSse poder a diret..-wes
CUJa consagraçãó na Oonstitui'Ç.w au·
mentaTâ. p.e1as mesmas o rE'~ito .' ,)
Govêrno.

=Mas, Sr. PTesi:dente. isto párecete~
algo que ver com a prátic'i. 00 regi.Int'-

presidencial entre nós. é ?-Tediso oon
fessá-lo - -e eu o confes-..,c - pois
aqui nesta Casa fui a primeira voz a
defender êsse regime.

O Sr. Ferreira de Sousa -- E' pro
fund2lmente honr.o5a 3. declaração de
V. Ex.a.

O SR. HERJMiES UVJÂ - Nesse re~

gime, prirroipa,1mente como tem. sMo
pratica.do em nosso país o Pres':ildente
é tudo e o Congresso não tem sid,-.
mais do que uma eslJ:)écte ce carimb')
de sua vontade. "

O Sr. Ferreira de Sousa - "His
Majesty the Presídent": ccmio se 'ê
no li'VIO de Hamoch.

O SR. HERlMES Ll1\~A - O P!'e
Soidente da Repúbli'Oa cresceu como
uma espécie de monst·!'o cemstitudc
nal, no cenál'io da Fed-e'l"s.ção. Dele
já dizia Rui Bar,bOOa ."é o poder do'\
pQlde:res, o gra!llàe el,~itol', o grande
nomeador, o grande co.ntrata.dor, o
pddeI' <ia bom. o poder dos negócios
e o podé' da fôrça." , .

O Sr. Ferreira de Sousa - Nomeia.
prende e paga.

~ SR, ~ms T.lrMA - E, De
cenário dos. ESt3.'d-cs, lIrJPC=svam os
sub-monstr-os, filhos de 'lt13.5 entn
nhas. cu s-eS,am os go-voêmadores,

O Sr. José' Augusto - Não só nO
Brasil. O fenômeno é ;I>ec....'lliar a tôdJl
a 'América Latina.

O SR, H:ERll\1!ES LIil\.fA - Isso, &
nhor Presidente - pergu.n.to - d-e
corre da na,turezà· presidenc::.al ?

O Sr. José Augusto - ~rlf;ita..
mente.

O SiR: HER:MJES "LtIM..-A.. - .A1:::Ire
dito que não. O iPresid~ncia-li.smo

tem, em si mesmo, d.efeitoo gra.ves: o
defeito, Jl3, prática. da irre-..::-por.l.Sabili
'dade :poliIl:ica.; o defeito capi1.8.1 da s?
paração ~ssoa.l entre Q poder quP.
aidministra e o que leg'is1a·, quando a
boa regra.. como- na Inglaterra. é qu-:
êsses. Pdde~es SEjam ol"e-fl.nic;~m.ent..e
d.ístintos mas pessoalmente unidos; e,
ainda. o dafeitQ da f'alta <'e u.rtidade
na ela,boração legislativa.

São falhas essas que podemos re
oonib:ecer como 'ClêCOlTf>ntes da natu
reza mesma do regime n"'esidendal.
Cum-pre. entretanto, não ec.;quecer qU.f'.
enrtre nÓlS. como de resto 71aAmérira
Latina, êles se a~avz.ram enO!'!!l1e
mente. tràgicamente - pO!t.~emos d~
zer - piela falta de organ:zação poli
tica _do povo, 1!)ela. doetunn.ção d~

e1eiçoes através das mái:r::~~~:.2.S eleito-
. /
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Iarls. pe1obaixo nível & erluca.ção pú
blica e, ainda, em noso cas:,.,,· pelo
ir~o dramãrtico. do SU9remo Tri
bunal Fooeal no exe:reício das f'll'!".
ções de intér,prete mâ~"imo <.1s l.ei, q~e

lhe foram cometilCias peh Constitui
ção àe 1891. (Muito bem).

O Sr. Aliomar Ba~eeiTo - Exat'l
. mente :reside ai o contraste -entre nos
so regtme e o ameTica:n~.

O SR. HERMES I1LMA - A es~.a·
luz, o depoimento de RUi Barbosa.. o
maior ·defensor das prerr<~tivas. do
Supmmo TribUIlal em nosso regime, é
.defirtilti:vo.

ora, Sr.". PresiJdiente, nCoS tr<J·balh-us
da Comissão Con-.stiuoionsl o que .m.?.i.Ci
me im-pressionou foi, talvez.. o senti
mento ali predQIllinante de que era
n'ecessário dar à Justiça tôdas 'as ga
rantias, todos os dircitos, como s-e ela.
constituísse, reaI.mente a .iltims ân
cora: de salvacão na urátic<1 do regi.
me instituído -,pela xevoluç2.{) x€IPUibll
cana. de 89. . E' ·preciso reco:lhecer
entretanto, que mal idêntico ou se
melhante ocorrera. no 1mDério, e de
t€rminara os· vicios do P3J'llame-ntq,
rismo ...

O, Sr. Dioclécio Duarte -:... Porque.
Q. povo era o mesmo. a e:iucação a
moe.stn2. .

O a~. E:ER{MlES I.J:M:..'\. - . '
objeto de criticas-veementes.

Quero, .porem, dizer à C a;;a,, si.ncle
rame.nte que o que mais lUe il!l1pI"'P...s- ,
siona. nc) COT.ejo entre o regime. :par
lamenter e o :presidencial é que. nes
te. o mec..a.ni&1Ilo da -re~'l}\)OS2l'bi1i.tdad~

,política é um mecanismo tão com:pk
xo- tão comp.lloa:do.••

O Sr. Dioclécio Dzt:arte - Não fun
clima... '

O SR. HERMES LIMA - ... que
não chega nunca. ·30 ser verdadeira
mente aplicado.

O Sr._ Raul Pila - E uma. ficção.
O SR. HERMES LIMA - No ~e

gime presidencial, responsabilizar o
PI'esidel1.te da República equivale a um
-verdadeiro terremoto político ...

O Sr. FeJ'Teira de Sousa - A um
golpe de Estado.

O SR. HERMES LIMA- ... ao
passo qu~, no sistema parlamentar~ a
responsabilidade do Poder ExecU~lVO

-é materia que em têrmQs p~lítlcos
.normais se resolve pela questão da

confiança, e, ainda, no sistema parla
mentar, essa responsabilidade do Exe
cutivo está sendo todos os dias pràt1
camente testada, verific?tla, controI
laàa pelo exercício do Poder Legf..sla.
t:vo. de cUja confiança Dromana. sua.
autoridade. .

O Sr. AZoísio de Carvalho - Vossa
ExP acaba de fazer a defesa. do par
lamentarismo. Dou-lhe os meus pa
rabens.

O SR. HERMES LIMA - A Cons
tituição de 46 ainda será uma Cons
tituição presidencial. uma.. ConstitUição
pr-esidendalista, direi melhor; mas.
todos estamos advertidos. de que esta
não pode ser senão a. última experi
ência...

O Sr. Plinia Barreto - De pleno
acôrdo com V. E:'{.a.. Êa experiência.
decisiva.

O SR. h~R:!;-!ES LIMA - ... dG
presidencialismo entre nós, se não lo
grarmos o exerCÍcio de' govêrno com.
maior responsabilidade ef~tiva em suas
funções.

Sr. Presidente, o mundo, na hora.
qu ~ passa, é um tremendo laborató
rio. O Brasil tem, também, a. sua re..:
torta, aquecendo-se ao fogo das trans
formações contemporâneas. Há uma.
intensa. e como que desesperada pro
cura de novos caminhos e de novas
soluções. A essa luz - confesso leal
mente a V. Ex.a , Sr. Presidente, e
à Casa - náo sei se a ConstitUiçáo
que estamos elaborando é o documento
que o futuro está pedindo, mesmo o
futuro próximo. Não tenho essa' cer
teza. Quero, entretanto, dizer à V.
Ex.a., Sr. Presiden.te. e à, Casa que,
se a Constituição que estamos votando,
ajudar o nosso país a atravessar de
ll!ocràticamente a crise contemporâ
nea, que é uma cri3e de estrutura, é
que abrange o mundo inteiro; se essa
Constituição ajudar nosso pais a trans
formar-se democ!'àtica~cnte. a supe
rar democràticamente a crise do pre- ,
sente, nosso trabalho, Srs. Represen
tantes, estará bem pago, e teremos, na
medida de nossas fôrças, prestado um
serviço' ao"nosso querido Brasil! (Mui-

. to bem; muito bem. Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Aliomar Baleeiro.·
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. O SR. ALIO:MAR BAI.EETRO 
Sr. Presidente, depois de ter ouvido
os magníficos discursos dos meus
queridos conterrâneos Srs. Nestor
Duarte c Hermes Lima, estava eu a

'pensar em como se apresenta dife
Iente o espírito desta Assembléia
Constituinte em confronto com o "das
três outras, que a pl"eceàeram.

Nas Constituintes de 1824. 1891 e
1934 havia. c41 t::e os que nelas se con
gregart'lm. um sentimento de fé pro
funda ill:1 perenidade da c'h!':a a que
se dedicavam.

Creio que c:-;tn. é o. mais cética, a
mais melancólica <las Assembléias
Constituintes. que já se reuniram no
Brasil. Ncn111mn t1~ nós parece que
acrcdit:l. estar con~truindo- para os
séculos.

O Sr, Ferre/T'a de Sousa - E' da
época.

O sn. ALIOMAR BALEEmO
EntrotHll to, 'lUlI!:;r:tuer que tenham
sido OS i'l'l'W; {'ou Udos no atual pro
jeto de ClIn:,titulçtlo, talvez por êsse
me~mo c'l'iLid:ano se ~ogr,e !'ealmen,te
construir alguma causa que os nos
sos netos alndu. possam cumprir.

Ao jornnllsta que me consultava
s6bre o projeto, nntes de vir o roeáno
a. plenário respO€ldi qUe me parecia
conscrvndo'r, o. em al~<.1Ils pontoS.
não multe:" l'l'acloná.rio e até - que
me pcrdó(! o Sr. Dc:putado Medeiros
Neto - clcl'1cn1. E, agora.. não me
afasto de:.tIL 1mprc~siio: o projeto é,
realrncll tc' I COlw,l'fvudor.

Na prinll'lr:t r('tmliio da Comissão,
pondcra.\'~l () ti.', Ht'rmcs Lima que a.
nossa nUI udc' (h'vla ser a de hu
mUd:o.dt.·. NCll. \,;lmo~ inovar, mas
busco..r nu:; pl'Úprin..'1 rontes da nacio
nalidade, '111:; I1lgjliaS tradições, o fio
que se Cllll'l.ll'OU, por causas que não
vem 3. p~lo llHlIl'll. lf·mbrar. E foi isso
o que ft::t'. Il Com1:~f;ú.O. Conservador
porque. na, 1'1'llllrlluie, o projeto é um
'I'etómo {ln lilt,tt-mo. democrático de
1891, c nào lu\. !11Lll o.Igum-nisso. O
mal foi ('xa tllnwntc nos têrmos afas- .
ta<io de IflO] .

O Sr. F~,,.rdra de Sousa - ~se

conserv:\.nilfomo chcgn, a ser reacio
narismo, lW pu.rtlcular.

O SR. ALIO.M:AR BALEEIRO 
Responderei &\0 prezado amigO e emi-

nente Senador pelo Rio. Grande do
Norte; não é reacionarism-o. absolu
tamente. Claro que, elogiando o pro
jeto no seu aspecto conse!'vador e,
port~nto, presidencial, pelo seu re~

tôrno a 91, eu estava evidentemente
incidindo na censU1'a. dos paJ:lamen-
taristas da Casa, pessoas magníficas.
excelentes cOD'lJpanheiros de trabal!ho,
homens-dos mais dignos desta As
ssembléia. Mas com isso, - pond'ere
mos bem - esta.Temos errados? Es
taremos no re'acionarlsmo? Não se
-rio& l:teaciQna.rismo maiol', no caso,
voltar ao Império?

·Pergunto aos parlamentaristas, ao
nobre De{Putado Raul Pila, ao ilustre
Senador pelo Rio Gr.ande do Norte:
conhecem, por acaso, algum país que
houvesse instituído regime parlamen·
tar por efeito de Constituição e a[

- houvesse florescido êsse regime?
O Sr. José Augusto - Ainda. re

centem€nte. Cuba.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Recentemente, isto é, ll.."1S dois oU
três anos, diz V. Ex. ao • Isso não
basta, absolutamente, à experiência.
de um povo. A experiência dos po
vos se mede 'por gerações. Lua de
mel de Constituição não atesta ab
solutamente a sua. bondade. O que
vemos. de fato, é que o parla:nenta
rismo vicejott e floresceu naqueles
:países onde ha.ifLa, clima propício,
~-onde havia circunstâncias favoráveis.
quer pela educação do povo. quer
pelo desenvolvimento gradual das
instituições, pela cultura - enfim,
por cL."'ICUlIlstâncias até, cerno acon
teceu na. Inglaterra.

O Sr. Ferreira de SOUsa - Como
vicejou no Brasil.

O Sr. Ra.ul Pila - O parlam·~mta.

:rismo se desenvolveu e vicejou eIn
todos os países onde pouãe reall
zar~se a democracia represootativ20.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Meu nobre deputado e emin~nte pre-
sidente do Partido Liibe-rtador: nos
Estados Unidos há evidentemente de
mocrti.Cia representativa e, no en:ta.l1
to, presidencial. Em quase todos os:
!países da Europa, do fim do século
passado até a guerra de 1914, surgiram.
I"egimes pa.rlamentares instituidos por
dteeretos .e cOIlStiItuiç~ .. e todos fracas-
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sara.m· oestrondosam..en"W. Essa. a
g:rande verdade.

O Sr. Ferreira de Sousa - E' o
caso brasileiro. O regime resultou de
uma Constituição que fracassou.

O SR. .ALIOMAR Bj\I.H'.ETRO 
Não teria fracassado tanto assim. Foi
atacada dos males de seu tempo, e
sucumbiu, como não resistiram q~e

tôdas as grandes nações civilizadas:
Alemanha, Itália e tantas outras.

Peço, aliás, ao nobre parlame::J.ta
rista que ponha a questão nos seus
devidos têrmos. Não contesto o mé
rito. que existe e reconheço, do ponto
de vista teór~co, nos _regimes parla
mentares. O que contesto é sua PO'S
sibilidad.e de êxito, se não existir-sm
conàições de clima político, sCI~ial-e

cultural propicio ao seu dese~wolvi

menta perfeito. E' o problema em
discussão.

O Sr. RauZ Pila - Como v·enho sus
tentando, o regim-e presiàenc:al cada
véz mais nos afast:l dêsse clima pro
pício à realização de boa democracia.
rep:resentativa.

o SE. ALIOWJAR, BALEEIRO
V. Ex.a está acreditando nos milagres
do papel ordinário da Imprensa Na
c!CJna1. V. Ex.a acredita que, se aqui
se elaborar uma Constituição e
se ela fêr L"11pressa .110 papel da Im
prensa Nac:onal, dará ao .Brasil tô:las
essas qualidades que faltaram ao regi
me presidencialista, e que também
são indispensáveis, e 13,100 maW indiS
pensáveis ao regime 'Pall'lam,entar? Em
'V1erdade, as constituições também são
como Adão. feitas de barro, inerte e
frio. E' preciso que se lhes dê sôpro
de v:da, e. infelizmente. êsse SÕpl'O de
vida €.m relação às constituições não
é dado pelos deuses, mas por pulmões
muito humanos, tremendamente hu
manos, como têm sido os dos homens
de govê1"11o do Brasil. _

O Sr. Raul Pila - Aceito o argu
mento; êsSle sôpro de vida faltou à
Constituição !

O SR. ALIOl\!AR BALEEIRO
E faltará também ao regime parla-
lnentar. .

O Sr. Raul Pila - Não há motivo
para que não tentemos. Se reconhe-

cemos que faltou ao regime presiden
cial, por que náo tentarmos, agora, o
parlamentar? .-

O SR. ALIO~'[AR BALEEIRO
Não devemos estar empiricame~te a-o
tentar soluções: busquemos p~rseveraT'

naqu:lo que, pelo menos durante qua
renta anos. assegu!'ou ao Brasil um
regime de paz e progresso. Nbguém
pode contestar que os primeirc5 qua
renta ancs de r·~gime republica.no pre
sidencial foram de prosperidade eco
nômica, de desenvolvimento da capa
cidade potencial do pais e de paz, que,
evidente!!l·snte, só se interrompeu em
1930.

O Sr. Raul Pila - Baz? .. Paz de
Varsóvia!

O Sr. Ferre~ra de Sousa - "C'est
en far-g;eant qu'on devient !orgeron".

O Sr. Plínio Barretd~ - E as revo
luções?

v SR. ALIO~1A...~ BALEEIRO
Não houve nenhnma revolução im
portante de 1891 até 1930. Nem mes
mo ca.be tal nome à de 1833. Surgi_o
ram esporádicas quarteladas, como

. quas-e todos OS !países as ofecr-ecem em.
sua história.

O Sr. Galeno Paranhos - Princi-·
palmente nos últimos tempos.-

O SR.- ALI01vIAR BALEEIRO
Além disso, se me permitem, I){)SSÔ

dizer qu·e creio no parlamentarismo
talvez mais qu~ os próprios parb.
mentaristas, que esperam muito des
sa fórmula impressa. Acredite lue as
condições de vida. política favoráveis.
ao parlamentarismo deveriam brotar
das próprias circunstâncias, da "Cons
tituição viva.". a que há pouco se re..
feriu o nobre Deputado Sr. Hermes
Lima. Então, não haverá comportas.
constitucionais que as impeçam.

Pois não foi o próprio Sr. DepU
tado Raul Pila quem mostrou que•.
a àespe:to de não existir dispositivo
especifico, expresso na Constituição:
Imperial de 1824, o regime parlamen
tar pôd·~ surgir e funcionar !!l2.is oa
menos bem no Bl'asil, na segunda. me
tade do Império? Por que, então, es
sas condições se realizando. êsse cli
ma aparecendo, surgindo . todos os.
meios de geração espontâriea do par-
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lamentar~mo, não se Tomperiam as
cadeias acaso traçaàas por uma Cons
titu:ção presidencial, e ésse parlamen
tarismo não abriria seu caminho como
as águas de um rio à procUra de seu
curso natural ?

O Sr. Raul Pila A Constituição
do Império era realmente presidencial,
se assim se pode diZêr, mas nada ha
via no seu texto que impedisse a evo
lução para o sistema parlamentar, 
como d~ fato se deu; ao passo que na
Constituição de 1891 havia texto claro,
expressa, imp.?dindo tal disposição., E'
o êrro que se quer perpetuar. Pre
tende-se impedir evolução natural à
verdadeira democracia brasileira.

O 'SR. ALIOMAR BALEEIRO 
R2.Ciocine, agora, o nobre Deputadu
cc.an a análise histórica do PTo1:>lema.
S. Ex::'. julga que não é possível ao
legime parlamentar. encontrando con
.clições de vida qule lhe :permitam o
aesenvolvimento, brotar, porque o im
pedirão os têrmos rígidos da Cons
tituiçã.o presidencial que iremos vo··
tar. Entretanto, o parlamentarismo
abriu seu caminho dentro do regime
monárquico absoluto. conseguiu rom
pê-lo enfim contra o abuso do po
'<:$er, . conUa a bl.pert.il"Ofia do poder
,i. eMJu.l do~ reis, transformando-se
em realldaâe. Por que não poderá
fazê-lo nesta Constituição democrá
tica, representativa. onde muito me
nor é o'poder do Executivo mais .ou
menos fr·eiado ~elo Legislativo e pelo
Judiciário?

O Sr. Ferreira de Sousa - Serã
muito diffcil.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
'E:le romperão digamos, a "teoria lí
t~rária" das Consti~uições, e, então,
l:I.vançarã seus passos. abrirá sua sen
da e forçará até a prõpria emenda à
Constituição, se, por acaso, essas bar
il"eiras fore~ muito fortes, paTa se
I1em v.ei!lcidas pelas práticas politicas
nonm~. ~

O Sr. RauZ Pila - POO" que espe
rar emendas a Constituiç,áo, posterior
mente, quando podemos elaborará-la.
desde ia. nesse sentido?

O SR. P..LIOMAR BALEEIRO
.Já há, nesta caSa., uma tendência

s facilitar êsse desejo dos que es
peram muito do parlamentari.sI:no.
através de emendas que não impe
çam .qualquer tentativa gradual, qual
quer barreira que acaso estancasse
uma tendência natural do povo pOJ"

essa forma de govêrno.
O Sr. RauZ Pila - No seio da. c0

missão da Constituição, procurei re
tirar essas pejas. e na.da. conse~.

O SR. AL10lV".&.P-_~ BALEEmo 
V. Ex. sabe que sempre encontrou
:neu apoio, naquela Comissão. como
fumbém não o neguei a todos os que
queriam formular as emendas aqui
chamadas de "temperamento do re
gime presidencial."

O que peço, contudo. é que me per
mitam sair desta matéria, porque
,{; ão é meu propósito discutir agora
com o.s parlamentaristas. Eu teria a
maior honra em levantar a luva,
aqui tantas vêzes atirada pelo nobre
Deputa:do RauI Pila, por quem mi
nha admiração cresce todo~ os dias.

Infelizmente, porém" tenho outros
propósitos: Meu desejo é descer ao
terra a terra, ao prosaico da parte
financeira. Não posso estar no salão.
quando meu trab::l.1ho é de cozinha.
a. parte que alimenta esta máquina
'política, seja parlamentarismo. seja

~ presidencialismo. Não tenho a velei
dade de discutir os grandes proble
mas arquitetônicos da edificação po
lítica àêste País. Quero descer ao'
mals material: ao dinheiro. Como
::50U homem que náo .acredito em mi
lagres, pep..so que o bem estar desta
Nação. S:'::l !:l~:o~' l:'Jerc:ac.e, sua or
ganização soc~:al. tudo isto pede ser
resolvido pela maneira de dirigir o
dinheiro. E' mateTial, é prcsaico, m&.S;
digamos, é .() m1eu mét~~.

O Sr. Flores ela, Cunha - Senh~

Deputado, que se pretende com a ela.
boração de uma Constituição políti
ca? Realizar o bem público, não é
"erdade?

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
. Evidentemente.

O Sr. Flores da Cunha. - Por que.
então, essa ortodoxia de querer que
tais ou quais princípios sejam presi
dencialistas, e tais ou QU2;S sejam
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paTlamentaristas? POr que não apro
veitar essas condições a que V. Exa

".'3.nto se referiu, e elaborar, para o .
Brasi~ uma Constituição de acêrdo

·com elas. mantendo o que fôr bom
elo presiãencialismo e tirando do par
lamentarismo alguma coisa que possa
ser adaptada? .

O SR. ALIOMP...R BALEEIRO --
. .A propósito do aparte de V. Ex3.., eu
lembraria a anedota daquela senho
no: que viu o filho marchando com
lJ8.SS0 errado n.o meio do batalhão e
disse: - Sim, senhores! Meu filho
com o passo certo e todo o batalhão
com o passo errado!

Todos temos a impressão de que o
nosso filho espiritual, o nosso pensa
reento a nossa opinião, é que marcha

·certo. 'Daí êste combate, no qual, aliá.s,
não quero me empenhar. Desejo,
auenas fazer um apêlo à fé e à crença. !

·dos parlamentaristas, para. que con-
fiem às conàições natUIais o ""êxito de

.c;ua idêa, porque, só assim, afinal, se
rá. vitoriosa.

O Sr. Flores da Cunha - Permi
ta-me outro a.parte, Sr. Deputado e
professor de direito: V. Ex.a sabe qu.e

•sou, ta·nto qua.nto se pode diZer, pre
sidendalista. Mas, como relator do
capitUlo "Do Poder Executivo", fiz
con-cessões ao meu ilustre companheiro
Deputado Raul Pila...

O Sr.' Alberico Fraga - V. Ex. a é
presiden-cialista moderado, à moda de
1934.

O Sr. Flores da Cunha ... quando,
ao redigix. na Subcomissão, o primeiro
artigo daquêle capítulo, dizia: "O
p.()d.e~ Executivo é exercido pelo Pre
sidente da República com os !\finis
tros de Estado." Fazia uma concessão
ao parlamentarismo, porque desejava
encontrar, nessa dis.posição. um freio
para os abusos do- poder.

O SR. ALIOI~ BALEEIRO 
E muitas outras concessões poderá
outorgar-lhe o plenário, o que sinc~ra

mente desejo.
O Sr. Flores da Cunha - outro

artigo derribado na Comissão f oi
aquêle -em que o professor Raul Pila
e eu sugeríamos que os Ministros de
Estado, de ncmeação do Presidente da

República, tivessem essa· nomeação
aprovada pelo Senado.

O SR. ALIO],li...A-B. BAI :EE!RO - p...í
estaríamos em cheio no parlamenta.-.
rismo.

Seria a vitória integra.l das idéia.s
defendidas com tanto brillio pelo no
bre De.putado s:. Roa1:Ú Pila.

O Sr. Flores da Cunha - O que
caraete:-iza o parlamentarismo é a
derriba-da periódica dos Gabinetes
pelo v'Otc do Parlamento.

O Sr. Clemente 1i:Iariani - Penso.
também. meu caro colega, que não
estaríamos tão em cheio no parla
mentarismo, po:,que, no sistema d2.
Am1§rica do Norte, se admite a apro
vação da nomeação de certos Ministros
pelo Congresso.

O s..~. ALIOM.A.R BALEEIRO 
Não sei se de certos M:.nistros. E' evi
dente de certos f u...'1Ci onárics. governs
dores de Territórios, comandantes do
Exército. Creio tratar-se da Se
cretaria da Guerra, a partir de .1860,
mais ou meu:l:OS.

O Sr. Clemente 1lfariani ---:' Secre
taria- da Guerra., da Marinha, .do Co
mércio.

Sugeriria a V. Ex.:l o seguinte: é
que, em outro ponto, a leitura do pro
jeto me indica que' êle avançou !:1Sis
no sentido parlamentarista, do que
neste que V. Ex.a acaba de referir.
como entrando em cheio no parla
mentarismo. Foi quando - não sei
se V.1S0U tanto o dispositivo, mas, pelo
menos, assim eu o creio - foi quando
.estaboeleceu que as contas ào Pre
sidente da República serão tomadas
pelo Co..."1gresso, através do Tribunal
de Contas. E ° Tribunal de CO!ltas.
de a-eôrdo com o projeto. passou a ser
órgão do Congresso, que toma as con
tas do Presidente, não mais entidade

-3Jdministrativa como era. Vossa Ex
celência, rne!D.b~o da Comissão, po
derá, talvez, .explicar melho~ que eu.

O SR. ALIO:MA~"Ct BALEEIRO .'
Sinto-me muito honrado com os apar
tes dos nobres colegas, mas, como já.
frisei o tempo é escasso e eu temo
o fun~ionamento das campainhas. Pe
diana., pois, que os dessem ma1s
curtos.
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o Sr. Flores da, CunluL - Pelo re
gime americano - V. Ex.a sabe que
é matéria constitucional - a nomea
ção do Ministro de Estado depende
da aprovação do Se::lado. Pergunto...

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Em regra não depende.

O Sr. Flores da Cunha - Depende!
E' emenda cOIlEtitucionai..- Pergunto a
V. Ex.a; isso é parlamentarismo?

O SR. ALIOMAR BALEEIRO
Na política exterior, porque esta sem
pre toi controlada pelo Senado. Mas
não é o princípio geral. de modo al
gum.,

E a respeito do aparte do Sr. Depu
tado Clemente Mariani, lembraria a
S. Ex.a que, nos Estados Unidos, não
há o Triblli"'lal de Contas. Há um con
traZer, um auditor geral, que .é esco
lhido sob a aprovação do Senado. Ape
nas di11ere donos:so regime porque não é
órgão colegiado. Mas, em verãade.
pela sua dependência. do Senado, e
tratando-se de funcionál'io que não é
demissível, senão com a aprovação do
senado, torna-se um instrumento- para
fiscalização do Legislativo sôbre as fi
nanças. Serve, digamos, de microscó
pio, espécie de lente do Poder Legis
lativo sôbre as contas do Executivo.

AUás a consagração de várias dispo
sições no p!"ojeto, no meu entender.
facilita perfeitamente isso. que po
derta aindia- ser ampliado pelas emen
das do Plenário. Contudo, o meu d'êsej-:;
é dirigir um apêlo aos nobres colegas
para que encerremos, pelo momento,
a discussã~ sôbre parlamentarismo.
porque msu objetivO é tratar de as
sunto inteiramente diferente.

O Sr. FeT"ieira de Sousa - De mi
nha parte, já deixei o assunto, para
que V. Ex.a prossiga.

o SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Dizia eu que a ConstitUição era. a meu
ver. conservooora, .porque reatava a.
tradição de 91, e nisso' procedia com
absoluto acêrto. Por outro lado, ela
me parece reacio::lária, em alguns pon
tos. Não quero insistir na D;latéxia,
porque já aqUi foi tratada pelos dois
deputados baianos que me precede
ram.

Em. matéria de propriedade, achO'
que ela ficou aquém da Constituiçãe>
de 34. Não está definido que - essa
propriedade deva ser encarada comO'
função social, noção que não é comu
nista nem socialista, e que -se encon
tra nos escritores dos países mais ca
pitalistas, mais burguêses. E eu lem
braria Duguit e Jéze.

Por outro lado, a Constituição fu
giu de considerar certas medidas. exi
gidas pela realidade brasileira. A Co
missão recuou em estender, expres
samente, aos trabalhadores da agri
cultura, aquelas de que já gosam in
dustriários e comerciários. Recuou em
muitos outros pontos.

E' clericalista, no meu entende!".
-Também é outro ponto em que não
quero insistir.

Nessa matéria, em regra, os Senho
res Representantes discutem mais
com o'~·..coração que com o céreDro;
entregam-se mais à paixão do que ao
:-aciocinio. E, além disso, inspiram-se
na 'fé, a.'5sunto que se não discute:
sente-se ou não.

Penso não ter sido feliz o· texto
constitucional, .~.. estabelecer a indi.:;-

. solubilidade do casamento, que deve..
ria ser matéria de legislação ordiná
ria. Também náo o foi quando con
signou o ensino religioso, de manei.:a.
tal que se chega perfeitamente àquela
interpretação, já aqui levantada. de
que êsse ensino forçaria ao exame de
reli~ão, embora não seja obrigató-,.f&
a freqüência. Foi repelida a emenda.
que tive a honra de apresentar à.que-~

la comissão, pela qual o .ensino reli
gioso deveria ,seI' 'ministrado "s~m

onus para os cofres públicos". ten4o
se a impressão triste de que o c1.;1'o,
os pastores, enfim os miJlistros de
religião desejam também um talher
à mesa de vrçamento, tão sc:brecar
regarda, já. de convivas ...

O Sr. Ferreira de Sousa - V. Ex.a
pode dar o testemunho de que eu,
e..pesar de oa.télico integral, e parti
d.ário decidido das chamadas em~n

das religiosas, votei ao lado de VOSSdo
Ex.a. pela. gratuidade do ensina.
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o SR. ALIOM:AR BALEEIRO 
:Honra-me muito o haver obtido o
voto de V. Ex.o., o que me não S'll'

preendeu porq~e meu ponto de vista
,é inteiramente justo.

Foi, como dedarei, uma. atitude in
teiramente infeliz dos que defendem
o pensamento religioso, nesta Assem
bléia.

5r. Presidente, é meu propóSF.v
tratar da parte relativa à .,org.aniza-
ção financeira. _.

O Brasil - não preciSo rel}etí-lo
.aos Srs. Constituintes - é um ~a~.)

típico de país em que o deficit já C\'101l

longas e venerandas barbas brancas,
de mais de cem anos. Não é preciso
contar pelos dedos da mão direita 0.3
exercicios em que não houve defici!,
Dois desde o Martim :Francisco, da In
-d1enendência, até o Sr. Sousa Costa-

, sertam quatro, cinco ou seis exerci- .
cios, no máximo. Deticit. tundinq
Zoan e, por último, inflaçáo - nesta.s
três palavras resume-se tôda a histo
ria financeira do Brasil. Deficit num
crescendo dia. a dia. mais tormentosOI

mais sombrio, e que acabou na desas
trada. situação da triste herança q11e
o Sr. General Dutra vai inventarian
<;lo, lã como pode e Deus o ajuda.

De tudo tira-se, desd-e logo, a con
clusão de que o sistema. tribután·"
brasileiro é .insuficiente. Não devemo~

atribuir só à tendência para a del:l
pidação ou à falta de senso dos an
ministradores, enfim, ao defeito dos
homens, essa inclinação para o ã,eil
cit crônico que atravessa, àe um~

ponta à outra, durante cem ano~,

tôda a história financeira do Brasa.
No particular, conxenho, desde lOgO,

mesmo como Deputado da oposiç lo.
Que ninguém pode fazer milagre. Não
há meio de se debelar deficits~ nem
de se obter completo funcionamenw
dos serviços públicos, senão exigindo
:mais dinheiro dos contribuintes. A
ccmpressã-o àe despesas só é permI
tida até um certo limite. Fora dIsso.

. e não argumentando com situações
anômalas, em que nã.o hâ fiscaliza..
-ção parlamentar, como foi todo o pe
Ifado do Estado Novo, o ãeficit res~~.-

ta, evidentemente, da insuficiência do
sistema financeiro.

O Sr. FZôres da Cunha - E' ques
tão de evitar; não de debelar.

O Sr. Clemente M ariani - Em. Q11.e
os aumentos vultosíssimos da recel í .r3.

pública,- sobretudo no domínio f~cte

ral, obtidos nos últimos anos, me....tlO
raram a situação financeira do Pal.S?

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
O argumento de V. Ex.a não é perfei
t'a:mente exato, por duas razões. e seu
insuspeito para levantá-las, pois s~n

do um dos mais sinceros adversánus
do -Estado Novo, tenho pelo menos
êsse m~crito iCle o haiVer combatido~

sempire, sem iãe~'f:alecimento.

].1as, em verdade, há duas circuns
tâncias que diminúem o prestigio d.>
aparte invocado por V. Ex.a.. Primeiro~

por ter havido centralizaçã.o tremen
da, absorção ~ompleta de funçõe::; e:il
ta.duais e municipais por parte do
govêrno federal, exigindo, portan~.

m·ais funcionários nas repartiçõe~ e
maior mecanismo administrativo. Em
segu..Tldo lugar, por outras causas, so
bretudo a inflação, de modo que a
despesa reflete, também, a d2svalo..'"i
zacão da moeda. Assim, essas cifras
rrrüitas vêzes são aparentes, e não
reais.

O Sr. Clemente MaTiani - V. Ex.s
dividiu em duas partes sua argumen
tacão. Não lhe narece, com relação à.
prtm1eira parte, que essa absorção pelo
poder federal de tantas funções esta
duais, bem assim a criação de n-ovas
funções, têm sido quase nulas para a
econonria do pafu?

o SR. ALIO~1AR BALEEIRO
Não direi que tenham sido nulas. m2.S.
oelo menos, não têm correspondido ao
-sacrifício que vêm fazendo os coatri
buintes brasileiros. Concordo plena
mente com V. Ex.o., quando considera.
ter sido êrro grave essa. centralizaçã<:J.
num país qUê, pela sua geografia, pe
la sua história, tradição e Direito PÚ
b1.:;o, está pedindo solução federal.

~.!as, quero voltar ao ponto em que
E.3tava. Examinando-se a situação fi
na.llceira do Brasil, e procurando-se
através dela, ver os defeitos do siste-
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ma tributário, surgirá, em primeiro
lugar, a insuficiência do aparelho
produtor de receita, que não satisfáz
às necessidades do pais. Concedo, de
antemão, que muitos cortes justíssi
mos e oportunos poderiam ser feitos
na desroesa. .

Sei dOe repartições 'Cheias :de funcio
nários que não' corresponrlem à ne
cesüdade dos ;serviços, ipor desneces
siries oU por falta' de eficiência dê
leso Sei, porém, -que o dinheiro públi
co.. ni1C' ·basta à soluç.ão, tão justa.
quanto 'Possível, ·das necessidade na
cionais.

O Si. Clemente 1'.iariani - Não
seria melhor e muito mais justo, que,
antes de se obterem noves recursos, se
fizessem desapar'ecer tôdas essas des
pesas imp:oodutivas? Alberdi, há mais
d,= cem 2.nos, na l_'rgentina, dizia que
o grande inimigo da riqueza coletiva
er3 a riQu-eza do fisco.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO
Ne~t2 POTI.'Co, estou enl i~teiro anta·
gonismo com V. Ex.n.. A:~redito - e
já disse - Que há muitas c.e,::pês:"S su
pérfluas. &.toumesmo conven.cido
de que o Estado Novo z.gravou essa
velha tendência geral dos b!'asil'2i!"os
serem p-ostulantes de e~npreg05 públi
cos. Acredito tàmbém que, pa:-a
sdonnecer consciências e dirr.Jnuir re
sistências, o Estado Novo tenha us~d.o

muito às. arma da suborno e da caT
rupção. Não obstante, creio que é
deficiente o sistelna t!'ibutó,rio para
corresponder às nec€.ssid~:des p-L.{)J!icas.
Se íõsse-mos enfrentar Teslmente os
prcbJif:.mas de educaçio, s:'.'..Íde. ~li2.ção
e defesa nacional, - para. falar só
nos fundamf:ntais - evid-entemente
ê"sse aparelho seria precário, não po
deria satisfaz.er às necesidades nacio
nais. Não m..: p~rece, absolutamente,
qUE. o dinheiro arrecad3.à.o pelo Esta
ele seja consumido ixprodutivamente.
S::, há produção no país e se há pro
gresso e cultura, de"vemos akibuÍ-los
ao' P.oder '">úblico, isto é. ai)S serviços
públ~cos e:-:istentes. Não poderia haver
comércio, indústria, agricultura, dvi
lizB.ção, ietras e artes, se não houv€sse
ambiente de ordem, de justiça, e so
bretudo, uma. rêà:e de transpoms, um
sistema de viação, enfim roda a uten
silhagem nacional. Todo êsse meea-

nismo pressupõe o Estado. Quando'o
c2.pital sai ac bôlso do par'"L.Ícular,
empregado honesta e adequadamente
não é perdido, porque depois volta"
sob a forma de benefícios, diretos ;
indiretos, àq~ele mesmo bôlso do par-
ticular.

O Sr. Ferreira de Sousa - _'\. ques
tão está no ad·;él"oio "adequadamen
te" .

O' Sr. Clemente Marianf ~ O di
nheiro ss.i de todo o povo, mas, ac
"í.'oltar sob a forma de hSZlefícios, só
atinge pontos reduzidos do pais.

o SR. ALIO:W!AR BAL"ti':?:IRO
Estou inteiramente de acôrdo com V.
E.~.a.

O Sr. Clemente Mariani - V. Ex.a,
que é representante do Norte, sa~

perfeitament~ qn.e ,aquzIa região está.
exasuta, completamente e esgotada, em
b:;neficio dos centres onde a União
distribui os l"2CUrso.s arrec.adadõs em
todo o pais.

O SR. ALIO:M..!lR BALEEIRO
Estou de pleno s'(:ôrdo com 'Tl. Ex.'~

~ j:í era intenção minha chegar ate
ai. I::1felizID€nt·e, p·orém, não passo
Coc1:"d.e:lar meu discurso, de 'Vez que,
de ~"'..c~er..tc a momento, sou distraído
l:'-or ,-trios apartes.

P._P0Jita,~O o primeiro regime tl"ibu
té.rio que, a moeu ver, é o da insüficiên
<:ia, de7:;m~s apontar outro - o de
prcfund3. i::.1justiça social.

Isso Qcorr= em relação às regiões;
injustiça,;pois, elo ponto de' vista geo
gráfico e ainda injustiça do ponto
.de vista da composiçã.o hurr.:.ana ou
social. ~ste. a mea ver, um dos
maiorês carnp0F:. um dos poucos. tal
vez, qw~ poi'e-!ncs cor,:igir através da
letra da Cor....Etituição. Se a Co·nstitui
ç~c pod.e fazer nascer al~wna cousa
qu·e 'tenll:l conteúdo prático,oi.l me
lho:-ar as cirlCUJIlstâncias de vida de
um pcvo, acre'dito que seja através
dessa. modifica.ção do siste:J:I-3. tribu-
tá!'io. .

O Sr. Luis Carlos Prestes - Estou
de acôrdo com V. Ex.a em que a. ren-·
da pública atual do Brasil é ridícula ~

pnra. as necessidades do Estado. Pre
cisa realmente ser aumentada. Mas
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as despesas públicas já absorVem Cel"

ca de 30 a 40% da renda nacional.. .

O SR. ALIOMA..."R. BAI.JEETRO 
Quanto á primeira parte estou de
acôrdo com V. Ex.a, - as rendas não
conespondem às necessidades nacio
nais; quanto à segunda, creio que V.
Ex.a. sabe Perfeitamente o quanto são
pr-ecárias as nossas estatísticas. O
problema é difícU com relação a qual
quer renda nacional, mormente nu..rn
pz.ís sem estatísticas cabalmente er·
ganizadas em todos cs assuntos, como
o Erasil, ou em que as mesmas são
p2ssiveis de criticas profundas. ~sse

cs.lculcs. nem mesmo fora do Brasil
pCldem ofe:-ecer base de se-gurança.
Nem se pode afirmar, com certeza,
que a tributação aqui absorve 40% da
:renda nacional. Uma parte da renda
nadooal é formad8J por estipêndios,
vencimentos e pa-gamento feitos pelo
Tesol..tro. Voltemos entretanto ao· pon-"
to.

O Sr. Ca.rlos Preste8 - Desejo cha
mar ~. atenção de V. Ex.a dizendo que
o problema consiste em elevar a ren
da nacional. Com uma medida cons
titucional Que viesse acabar com o
nosso atrazo em matéria de tributa·

ção, penso. poderia.TIlos resolver o pro-
blema. ,. .

O SR. ALIOMAR B_~EEIRO 
A Constituição pode oferecer perspec
tivas gerais de solução, mas não au
menta a renda nacional. Pode facili
tar medi'das de política tributál"'ia, in·
dicar a OTientaçãoque um partido Quei
ra tomar em relação a êste ou aquele
r~mo da produção, ou a tôdos, incre
mentando-os. Mas não se pede fazer
surgir no p3.is. pela letra da. Consti
tuição ou milagre desta, a produção
í.'l.gricola, industrial cu pastoril, sem
que prepar-emos 1,e1U"eno rpropício com
providências outras, d'ecor=entes. da
lei ordln:iria e da ação administra..
Um. "

Todos concordamos em que há injusti
ças do ponto de vista geog:ráfico. Ti
:ramos dinheiro de todo 'o povo bra
sileiro atra.vés da máquina. fiscal fe
deml e o empr.egamos, como há pouco
focalizou o Deputado C1eml(;-nte Ma.
riani, apenas -e,m 3 ou 4 pontos do
país.

Ainda ecoam nos m~us ouvidos as
palavras há dias proferidas pelo ilus
tre deputado Trüino Correia, - que é
testemunha autorizadíssima na ma
téria, - quando narrou aqui que~ em
suas correrias pelo Brasil inteiro. de
norte a sul e de leste a oéste, em 1924,
viu mulhel'es que não podiam apare
cer aos vi.5itantes, por não terem si
quer um palmo de :pano para cobrir
o sexo.

A ~J.esma afirmação foi aqui tra
zida pelo Sr. Carlos Pinto.

O Sr. Clemente Marict-ni -' Isso sõ
acontece entre os índios.

O SR. ALICMAR BALEEIRO 
Não se observa tal cousa sémente en
tr:.; os índios, mas em grande· parte
do território nacional, onde campeia
misé:ria absoluta. O depoimento do
Sr. Trifino Correia coincidiu nesse
parti~ula:L com o do Sr. Carlos Pinto,
que leu, aqui, u..'11'a ca·rta n:?. qual se
n3.r,ra.va fato idêntico, ocorric.o nos dias
de hoje, e não há 20 'anos atrás.

E -Dão há d:1'~:rida de que, sem que-"
Ter generalizar êste aspécto doloroso
no Bras~l, vemos dois enormes polvos,
que estendem seus tentáculos por tô
da parte da Nação brasileira e sugam
lhe a seiva. derramando-a sobretudo
no Rio de Janeiro e São Paulo O
pais todo empobrece, se dessangra. e
se esvai. Então, o bem estar e a ci'vi
lização se concentram nos grandes
focos demográficos de São Paulo e

. do Rio, e nos pequenos focos que
acompanham a fímbria do Atlântico,
justificando a·ssim a opinião ,daquele
cronista n~ Colônia, que descrevia as
primeiras 'Pc;pulaçõ2s bra.sileiras como
caranguejos, i.lrranhando o litóral, sem
ânimo para in7estir pelos sertões onde
se escondem, intactas, as riquezas po
tenciais do pais.

Infelizmente, r:ão ti'lemos ainda um
estadista, um político que viesse, cOmo
o príncipe encantado, despertar - a
bela adormecic.a, que é tôda a riquezg.
imensa jacente nas florestas do
Brasil.

Se isto se verifica no planogeogrâ
fico. o mesmo se dá elO ponto de vista
social; e, no particular. não sei se to
dos me apoiarã.o.
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Creio que, no Brasil, se passa aquêle
-rato que os socialistas - sôbretudo 05

comunistas - têm, às vêzes, comen
tado, com exagêro, em relação às ve
lhas sociedades: cada vêz os oobrp.c.i
ficam mais;' pobres e os ricos- mais
ricos.

O 5r. CarZos Prestes - ~ a evolu
ção do capitalismo.

O SR. ALIO:M..~·BALEEIRO 
A máquina fiscal, não só exaure 1:l.S

regiões do Brasil mais atrazadas, m~
.nos dotadas de serviços públicos, mas
também atribue maiores recursos
àquelas que prosperaram mais, empo
brecendo as classes trabalhadoras, ;.)
proletariado em geral, a massa dos
pequenos agricultores, sobretudo, ~m

proveito da classe ric~, <.la elite, úni.;9,
beneficiária dos serviços públicos.
-:Ê;ste fato está de tal modo radicado
·em nossas tradições que, às vêzes, ou
vimos homens públicos, nesta Casa,-

-dizerem: "não vêem aquelas .termas,
aquele hotel, aquela estação de águas
que construi em tal lugar?! Gast~i,

ali, Cr$ 120.000.000,00; no entan~..
atacam-me porque não edifiquei es
.colas, hospitais, maternidades; porque
não :abri estradas. Mas não.
olham aquele hotel-termas formidá
Vel, melhor -do que qualquer outro doa
Em'opa e que construi em determi
nado Estado do Brasil .....

Nem siquer passa pela corz.sciêncul.
.dêsse homem público que tirou o di
nheiro da população humilde do seu
Estado, para derramá-lo na. constru.
ção de uma estação de âguas, ou ae
.repouso, para gôzo dos ricos, vistG
-como 56 os poderosos aprovütarão
dêsses serviços públicos secundários '?o
suntuários.

se são necessárias as termas, que
-às paguem com as taxas, ou pelo
financiamento, ou pela organização de

. emprêsas entre as classes opulentas e
ociosas, aqueles que as freqüentam e
usufruem. .

Acredito que miserá..vel algum, resi
dente no Rio de JaneiÍo, nas favelas,
ou ná zona norte, vai a Araxá, a.
Poços de Caldas ou a Quitandinba.

O 5r. GaZena Paran1uJs - Devo
·dizer a V. EX.a. que no sertão não 3e

-.aceita. mais aquela filosofia de que

"plantando dá", porque o agricultor
sabe que, "plantando perde", pois não
não pode levar ao mercado seus pro-

,dutos, por. falta de ~ansporte.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
No meu Estado, Sr. Deputado, a pro
dução apodrece nas estações porque
não há trens para tre.nsoortá-la aos. -
centros de consumo ou de expOirtação:
é o w-ama'da mamona e diJS ceTeais.

O nobre Deputado Clemente Ma
riani, melhor do que ninguém, po
deria contar aqui os apelos veemen~es

que a Associação Comercial" da Bahia.
tem recebido e encamínhado, em pura.
I>erda,aos poderes públicos.

ítste o quadro do Brasil.
Os impostos, da maneira por que in

cidem sôbre' os contribuintes, tiram
os. magros mil-réis da boJsa
do pobre para colocá-los em
certos serviços públicos que, em
sua quase generalidade, interessam
apenas aos ricos.

Há mais de cem anos ~ivemos no
regime de impostos indiretos e reais.
No .tempo do Império, sobretudo, era
o impásto aduaneiro que prevalecia,
porque não tínhamos ainda indústria;
tudo era importado: queijo, n:anteiga
e, até, a camisa ou o sapato. Existe
muita gente nesta Casa que já usou
roupa importada e mesmo calçado.
Afinal, quando, pouco a pouco, surge,
atravéz esforço imenso, a indústria n.o
Brasil, paralelamente vão oresc€'Ildo
os impostos de consumo, substituindo
na função fiscal, o impôsto aduaneiro.·

Nestas condições, continuam os po
bres a pagar para 'gôzo dos ricos.

Ora, se me não falha a memória,
em 1891, depois da proclamaçã.o da
República, o impôsto de consumo
abrangia apenas 3 ou 4 produtos, os
mais indica.dos aliás: a cachaça, o fu
mo e creio que o sal. Murtinh.o o
elevou a 14 classes de produtos, mas.
ainda assim, excluiu os principais gê
neros alimentícios. O SI' . Getúli,)

~Vargas, afinal, quando, por fôrça dos
circunstâncias, foi obrigado a mudar
se, l"àpidamente, da casa onde morava
no Rio· de Janeiro, deÍY..iJU mais de
44 classes de produtos tributáveis pelo
impôsto de consumo. Par.a citlaAr apenas

-lEIlexempllo de como. se faz tributação



-271-

neste pais, basta dizer que o tamanco
do miserável, do mendigo, do mais,
-pobre, foi atingido pelo impôsto de
(lonsumo! Também o foram a man
teiga, o açúcar, a roupa, o sapato e
as coisas mais ne-cessárias à alimen
tação, à moradia, ao vestuário e, até.
os medicamentos, (lomo a" quinina, in
dispe.nsável ao tratamento do pobre.

O Sr. Clemente lliariani - Pa.ra
honra do Poder Legislativo, devo à.i
ze-r que essa tentativa de tributar ta
mancos e alpercatas foi repelida pela
Câmara dos Deputados em 1936.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
E' honroso para essa Câmara não ter
feito o que se fêz no período da Di
tadura,~ quando o "Pai dos Pobres"
tl"ibutou os tamancos, enquanto os
serviços públicos foram c~iados dai
por deante, quase' sempre na metró
pole, para gôzo das classes mais ele
vadas.

a Sr. Luís Viana - Para gõso dos
que já se beneficiavam com a infla
ção.

O SR. ALIO:MAR BAI.EEffiO 
Ainda em 1922 não se procedia como
aconselhava Ruy Barbosa. em 91: a
tributação proporcional à renda, por
que ao lado desta, então mofina. cri
ou-se' di.scretamenrte um impôsto de
0,30% ou Cr$ 3,00 ~OT Cr$ 1.000,00 
cobrado hoje sôbre a classe pobre, na
base d.e doze cruzeiros e meio ou qua
rurze cruzeiros. não seI ao certo. Agora
o Estado cobra de um e um quarto
(1 1/4) a um e meio (1 1/2) sôbre
mel"C3Jdoria' de. qualquer e~ie, ain
da que seja pão, carne ou farinha.. En
fim, o mais indispensável à mesa do
mais miserável dos brasileiros sofreu
violenta tributação!

O Sr. Deodoro de Mendonça - E
além do mais o impõsto é cobrado s6
bre qualquer ato de comércio a: que
se submeta s. me.sm.a. mercadoria.

O SR. .ALIOMAR BALEEIRO 
Exaitamente. Tantas vêzes passa no
ciclo da circulaçã.o, ta:nto mais essa
mercatdoria chega encarecida às mãos
do consumidor. No meio de tudo isso
- e ai volto ao ponto de partida 
verificamos a insuficiência do a..pare-

lho tributário. As classes mais pode
rosas, maxime as que têm lucros fá
ceis. são 8.J)enas leve e suavemente
tributadas. Vejamos, porem. o que
ocorreu nos últimos anos. E' eviden
te que teríamos um dia a guerra às
nossas. po,rtas; mesmo, 'Porém. que tal
não sucedesse, seria medida trivial de
qualquer govêrno sensato, na China ou
na Libéria, criar impôsto sôbre lucros
extraordiná.rios, porque êstes flores
cem à sombra da guerra, 'princip~-

mente da guerra moder::J.a. .
Até "1944. porém, já o país empol

gado pela guerra, ainda não havia
sido criado êsse impôsto, ao passo que
outros países, até mesmo os neutros,
em 1938, 39 e 40, já o tinha -:n feito!
Permitiu-s'e. assim, que. a cl-asse opu
lenta, poupada pelo fisco, obtivesse lu
cros fantásticos, assombrosos, tremen-
dos, e vivesse a desafiar a miséria
das outras classes!

Ora. a Comissão de Constituição não
poderia, evidentemente, ficar insensí
vel a êsse quadro de miséria e desgra
ças que se vêm acumulando no Bra
sil, mercê do aparelho tributário dos
mais retrógados e errados.

Havia, pois, necessida.de nacional de
modificar a situação; pouco importa
va 'se se contrariasse a técnica da.
COnstitlüção. descendo a disposiçõe
zir..has, regulamentos e minúcias como,
por exemplo, dizer que no Brasil não
se deve tributar o mínimo de vestuãri..:.,
habitação e tratamento médico, en
fim o mínimo essencif.l à vida do mais
miserável dos cidadãos.

Num país que ainda não com'Preen~

deu tal verdade. é preciso esculpil" na
Constituição dispositivos .dessa natu
reza. Dai 'estas particularidades, que,
do ponto de vista da técnica legisla
tiva, chQ(;3.m o leitor que se esquece
da rea11d3IL"~ que defrontamos.

Aliá's a Constituição Federal Suíça
consigna dispositivos semelhantes.

Por outro 1000, era preciso dar um
remédio para que o dinheiro circulan
te pelo Brasil inteiro funcionasse
como num sistema de vasos comuni
cantes, igualando o nível" de bem es
tar por tôda a. parte, mercê dos ser
viços públicos.
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Daí a emenda que redigimos em co
la.bornção com diversos colegas~ por
sugestão do Sr. senador Durval Cruz
e 'Com {) apoio de muitos Srs. Rep...""e
6eI1ltantes, no sentido de qUie 10% do
impôsto sôbre a renda, Clestinados a
rateio entre os mUDicírpios, o sejam.
em pa.I'lt'es iguais, para que .se divida
também em partes igUais pelos :M:u
niiCipios. Só assim ;pede realmente
fazeT uma po-litica de solidariedade
nacional.

O Sr. Hermes Lima - Estive pre
sente quando o Senador Durval Cruz,
discutindo, num grupc de amigos,
apresentou . essa sugestão, que ter.e
mos de debater na Comissão Consti
tucional, sôbr.e a qual não me quero
pronunci8JI' no momento.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
V. Ex. a tem razões justas e espe
ciais para isso•••

O Sr. Hermes Lima - O Senador
Durval Cruz, apresentam.do a idéia,
teve a sa.tisfação de vê-la acolhida
com verdadeiro entusiasmo, como está
sendo. V. Ex.a foi um dos primei
r.os a dar apoio caloroso à idéia de
s. Ex. a.. A medida é generosa e tem

.ao seu fa.vor, prmcipalmen1ie, um sen
tido de sol.ldatiedade nacional, capaz
de fazê-la vinga:r. Eu, porém, como
Representante do Distrito Federal,
não quero, repito, adianta;r-me nessa.
Dl2.téria...

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
~ justo.

O Sr. Hermes Lima - ... mas devo
diZer a V. Ex. " que o Distrito Fe
deral não se oporá a que o Brasil
tenha uma di-st:i.bu~ção mais justa....

O Sr. Luís Viana - Mais eqüâ
nime.

O Sr. Hermes Lima - ... dêsses
dez por cent.o, se isso verdadeira
mente conrsultar aos interêsses da. co
letividade brasileira. O Distrito Fe
deral tem um sentido nacional tão
elevado ~e, pode V. Ex.a verificar,
fui ele:-tO seu Representante.

O SR: ALIOMAR BAT·EEIRO 
Sendo baiano.

O Sr. Hermes Lima - Exatamen
te.

o SR. ALIOMAR BALEEIRO
Aliás, a situação de V. Ex. a será. a.
mesma, creio, que a de todos os

.Representantes do Distrito Federal e
de São Ptaulo. Evidentemente, São
Paulo -e o Distrito Federal - devemos
dizê-lo com tõda a lealda-ae - serão
os únicos prejudicaàos imediatamen
te, mas não mediatamente, por essr.
emenda. Com efeito,· se olharmos
um qua.droestatístico, uma repre
sentação gráfica da. arrecadação d<>
impõsto de renda no País. veremos
que as colunas do Distrito Federal
e· de São Paulo f-ormam duas enor
mes tôrres, longuíssiin.as, ao lado de
:pontinhos, mínimos, de um décimo,
de um vigésimo dos outros Estados.
Afinal. se o DistritJo Federa.! e São
Paulo são as. duas únicas; ou, pelo
menos, as duas principais zonas in
dustrializadas do B1"a.si1. serâ· possi
vel que não ocorra, até por egoismo,
ao pensam.~to dos ilL!Stres Repre
sentantes dessas duas tmidJ3.des da
Federação, que dev-en:os cri-ar vida.
em todo o nosso territ6.rio, para. que

·se abra a única. condição de sobrevi
vência das ind~tri.as de São Paulo
e do Distrito Federal,· que é o mer
cado interno? Acaso, poderão sub
sisti!' as mdústna.s de São Paulo a
produção paulista e· do Distrito Fe
déral, se não criar:mros um grande
mercado interno com amplo poder
aquisitivo servid.o pelas mais com
pletas vias de comunicação? Poderá
hav-er indústria e comGrcio se as mer
cadorias não tiverem meios de che
gar aos pontos niais remotos do
Brasil e, por outro - lado, pensar-se-á
que êsse Bl':2.sil - tão longínguo,
poderá ·êomprar se não vender tam
bém? Poderá haver indústria e co
mércio se não estiverem"os Estados
fracos em condições de pagar e for
necer matéria prim.:l e outros ele
mentos necessãrios ao· Distrito Fe
deral e São Paulo, sobretudo alimen
tos, quando estamos' vendo famintos
Os dois grandes centros demográficos.
a despeito de sua. capacidade de oa
gar ?
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o Sr. Luis Viana - Porque roda a
i:1:lllstria -só vive à custa. do prot-e
ci0nismo.

o SR. ~IOMAR Blili1<iETRO
Medida t:>recária, como ace:ntuou o
nobre Representante, Sr. Nestor Duar
te. E..~!3. indústria só pode desenvol
\'e::.'-se e florescer à sombra d·e· uma
tarifa aduaneira con·tra a qual jamais
se leV'aiIltou o reS/to do Brasil.
Cemo não esperar de São Paulo e do
Distrito Faceral êsse sentido recuP'"~~

r~tó:io que se integra na em-ênda a
que me referi?

O Sr. Hermes Lim-:z - Cemo repre
sentantr2 do Distrito ·Federal, desejo
assegura!'. mais uma vêz, que tenho
esperança e confiança em que a re
presentação carioca, que tem um sen
tido nacional muito nít:do, veja, com
tôda a .simpatia, essa emenda. Qu-e
ro, porém. apresentar a V'. Ex.lI. duas
ooleções, ou melhor, dois temores. O
primeiro é o seguinte: faz-se mistér
dar à emenda uma -redação de manei
ra que· os Estados não se ponham a
criar municípios para fica~ com a.
renda.

o SR. ALIOMAR BALEEIRO
CG~O disse a V. Ex.a, o mal estará
remediado. conforme a emenda foi re
digida. Primeiramente, estabeleceu que
~. renda total dêsses 10 por cento s~râ

t:,ivid.d.a por todos os Estados e, L~

pois, a cota de càda. Estado será par
tilhad.9. e:ltre os mu..Tlicipios do .I:1esmo
Est.ado. Assim, se um Estado multi
plicar seus mu..."1icípios, dim:...·'luirá a
cota de cada um e não vai lccuple
t:lr-se, portanto. com uma contribuição
D!~ior em detrimento dos d2mais.

Nçste particular gue:-o fazer justiça
ao nobre Representente, Sr. Gustavo
Capanema, um dos primeiros a suge
rir essa matéria, a 'Conto de ter p-::dido
a S. Ex.a. que redigisse essa. emenda.
Q'..1~!'o dar o seu a seu dono.

O Sr. GZlstczvo Capanema - Aqui
estou para ajudar e apoiar.

a Sr. Hermes Lima - Outro temor
meu é o s-=guinte: essa renda vai ser
apJicada aos municípios. Pelos cál
culos fe:tos, atualmente cada mu
!'..idpio do Brasil poderá receber tal~

vez 200 mil cruzeiros·.

o SR. ALIOMA..~ BALEEIRO
Não chegará a t:;mto. na situação'
atual.

O Sr. Hermes Lima - E' capaz de
chegar.

a SE. ALIOMA..~ BALEEIRO
M:as o imp6sto de renda é um tribu ~

to gr:.1.nd·2mente~p!'càut:yOe o pressu
posto é o de que ~compa.nha a marclla
naturalment= e-..iolutiva àa riqueza
nacional. Evidel1tzmente, cada an<.i.
tenderá a. 2.ume:lta!" essa cota. -'

O Sr. Hermes Lima - O prob~-ema

é o seguinte: pr·:::cisa-se evitar que :)5

n11!Jlicipios empreguem, na máquina
bUl'.acrátka, ê3ses ài~hciros que vão
receber.

O SR. AIJI01'IAR BALEEIRO 
E' outro problema. A nossa recom-en
dação deve ser dirigida a todos os
Municípios, aos Estados e à União,
porqu-e nem a União nem os Estados
são mod.elos de boa administraçã:J no
Brasil; pelo contrário, a. União apre
senta quadro dos mais àesabonadores.
em matéria de administração pública,
€otttro tanto sucede na quase totali
da:'ec.os Estadoo, para· ~1ão diz!:r na
totalidade.

AfL'1al, não pude. em meio a tan
tos apartes, expor meu pC'nto de vista.
de que o aparêlho fiscal brasileiro se
ressente dêsses defeitos, de inconveni
ência e injustiça, ·sob os pontos de
vist:t geográfico e social.

Se o Estado cada vez mais tira da3
regiões menos favorecidas pela sorte
e pela natureza e dos individuas não
abastados, para dar às regiões e ho
mens mais aÍortunados, então é porque
o aparelho fiscal é errôneo e mistér
se torna solução para o caso. Não
basta apontar o mal. No projeto que
saiu da Conüssão várias medidas fo
ram alvitradas, criando-se nov~ íon..
tes de receitas sôbre atividaàes larga.
mente remuneradoras e que, até hoje..
passam incólumes pelo fisco. Uma de
las foi o impôsto sôbre a valorização.
e-.'entual dos' imóveis ruraiS e urbanos.
i5tO é, sôbre aquilo que um proprie
tário de imóvel ganha sem nenhum.
esfôrço, sem trabalho, não por efeito
de obras públicas no local, (caso que
justificaria a cont.'"'ibulção de melho-
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ria) mas devido ao desenvolvimento
demográfico da riqueza geral, facto
peculiar a tôdas as grandes cidades,
sobretudo aos paises novos.

~se .impôsto é conhecido na Ingla
terra Dor '-:unearned increment" (in
cremento. não ganho). Foram feitas
experiências na Algéria, Marrocos, qUf::;

não !Vem: ao caso citaxpentretanto em
minúcias. ~sse tributo foi repelido
pela Comissão. Quando saiu .da subco
missão. o projeto o atribúia aos muni
cípios, porque a vaJ.criza-ção d:econe so
bretudo da bv& administ..~ção munici
pal e do des..~nvol:vimen.t\) demográfi
co dos :rp.unicípios a opulentM" imóveis
- mas foi repelido por aquele espirito
=.eac:.cnáülo, a que me reportei de CCP
mêço. ./

Eis que, ante-ontem, o Sr. Presiden
te da República baixou Decreto-lei
criando êsse impósto, sob o tItulo de
tributaçáq sôbre o lucro auferido na.
diferença entre o prêço anterIor e o
atual da venda do imóvel. Que o 1m
põsto é justo na sua essência. não há
dúvida; e, se eu próprio -o defendi, na
subcomissão, não vejo por que não o
drefend'er agora pois estou conv,encido

.de sua justiça tanto ontem como hoje.
Mas que o Ministro da Fazenda criou
êsse tributo da maneir& mais desastraM

da possível' em técnica fiscal, também
não há dúvida alguma. ~sse impósto
deve ser cobrado sob. uma tarifa pro-
gressiva ou melhor. degressiva, par
tindo de uma tributação suave ate
a mais enérgica, quando a valoriZação
atingir a lOO, 200, 300, 1.000 por cen
to. Nunca, poréIL, como foi feito, numa
Lase proprocional.. uniforme, de 8%.
concedendo, apenas, deduções do im
pôsto de transmissão na aquisição do
ünóvel e das benfeitorias, por acaso in
troduzidas, e outras de 2 a 10%, con
forme já tivesse decorrido prazo re1a
lativamente grande, entre a última
aquisição e o momento da venda.

Não ocorreu ao govêmo que parte dêsse
lucro é aparente e fruto da inflação.
Com isso, há tremenda iniqüidade e
:estõrvo pr.ofundo para a mobiliZação da
prappedade e pa~a a crrculação dos
direitos sôbre a propriedade imóvel.
urbana ou territorial. transformando
~e em verdadeiro impecilho à solução

dêsses problemas gravíssimO~'t dentre
os quais o de habitação nr.ste paÍS.

Quando ocorreu â Subccmissão 2

ldéia de encarar êsse impôsto, 'um
dos maiores receios que tinhamos erê.
que a União o oriasse, ela que já reser
vou para si a parte do leão na distri
buição das rendas públicas. Exatamen
te aquêle receio se concretizou, e vemos
hoje, da maneira mais infeliz, o im
',PÔsto já ínstitu'ido.

Per que o não reservarmos à atrib'!.!i
ção municipal, se o município, afin~'.l.

é que enseja a valorização dos imó
veis, de modo genérico, através de
um conjunto de obras públicas, fa
zendo com que decorram tais lucros
espantosos para a propriedade parti
cular?

Não sei quantos minutos me resta::n
ainda para ooupara tribuna, e não
desejo ser advertido pelo Sr. Pre~t

dente. Pretendo, entretanto, tratar de
outros pontes.

Esse mesmo princípio a que me "P

portei, na n€Oessidade de distribuir
igualmente o impôsto de renda p.)r
todos os municípios, deve ser aplica
do, ~r outro lado, àquela 'disposição
relatlva 3,OS'. combustíveis, porque, se
conservamos o espírito da emenda nú
mero 4, os municípios do interior, ~o

mo penso, não poderão ter novas es
tradas, vistú como não consomem Q;::l

solina nem qualquer outro combust!
veI, e, assim, ca5Jremos num circulo

" vicioso e ca,da vez mais evitaremos a
homogeneidade no país: os Est2.dos
que dispõem de rodo,,·ias aumentar3.,0
suas renãas e fiearão em retardamen
to os destituidos delas. Não conS0
mem combustíveis porque não têm ps
tradas e não têm estradas porque 11ão
consomem gasolina ...

Nada mais justo, portanto, em no
me da solidariedade nacional, do qt.:e
a distribuição igual do impôsto re
sultante do consumo de combustív<"is.
Beneficiará até aos ~tados~ Munici
pios que ãparentemente sofrem des
falque co ma. emenda proposta.

Sr. Presidente, terminando esta ex
posição, tão desordenada e descozi
da•••

O Sr. Paulo--Sarasate - Abso,!u
tamente: muito proveitosa e eficien4-,e.



O SR. ALIOMAR BALE.::i:IRO
Não É." :déia minha; é velb.a talvez
de quatro séC'ulos.

O aparêlho fiscal pode ser meio
idôneo e eficaz para realizar essa re-
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portas, se podemos conjurá-la, matan
do a fonte de ressentimentos, de in
quieta?ões, de desgostos, de recalques,
que ha no coração do povo brasileiro.

...A...fmal, se há gr"eves. se há um
'desgôsto profundo em "tôdas as ci
dades e em todos os campos do Bra
sil, se há um Quadro de miséria por
tõda a p2.rte, é porque três quartos,
pelo menos, da população do país, vi
vem mal tratados, mal alimentados,
morando mal - enfim, levando vida
incompatível com o padrão de ài§;ni
dade humana. Por quê não nos an
teciparmos ao cumprimento de deve
res m-orais, dentro do ponto de vis
ta político de solariedade social,
-em vez d-e, ao depois, capitula~mos

ante a fôrça? Se podemos imi
tar os paise-s de mais dignidade
pogtica, os anglo-saxões. qUe vêm
r.esolvendo êsses problemas por
medidas graduais, m::didas ra.,..
denais, sobretudo as medidas que
vêm sendo .empregadas nos Estados
Unidos, depois de Roosevelt, e na In
glaterra, sobretudo agora, com a vi
tória do Pa-ortido Trabalhista, para que
nos obstinarmos nun1a atitude egoís
tica e anti-social? Que juízo fará a

'posteridade de todos nós, quando apu
rar ~. composição social desta Cons
tituinte e verificar que trouxemos aqui.
o egoismo de nossa classe?

A meu ver, não é com sadismo po
licial que se combate o comuniS!Ilo.
Sou anti-comunista por convicção.
mes n~o acredito i.1.a eficácia da bru
talidade, na eficiência de tôdas as me
didas estúpiàas, que só servem para.
agravar ressenttnentos e reações.
Creio que uma idéia se combate com
outra idéia e que o mal-estar se com
bate com medidas concretas e práti
cas, capazes de matar na fonte as
causas dêsse mal-estar. E creio que
o sistema tributário é meio idôneo
para êsse fim.

O Sr. Agamemnon lrlagalhé.es
A questão é de solução.

o SR. ALIOV.LAR BALEEIRO
Muito obrigado a V. Ex.a..

. .. mas só assim me foi possiyel
fazê-la, ainda em virtude dos ap'lr·
tcs com que me honraram os ilustres
colegas, desejo dirijir um apêlo à As
sembléia: estamos vivendo um mo
mento raro e próprio para se crif:.r
uma nova d.il"etriz política e social.
Se tedos concoràam em que há, no
Brasil, um sistêma fiscal que ca'ia
vêz lnais concorre para emprobrerer
os que já são pobres e trazer benefi
cios aos que já estão ricos, - regiões
e pessoas - pc!" que não traçarm.o~.

um'a vez por tôdas, orientação Inova? .
O Sr. Paulo Sarasate - V. Exce~

lência conhece os meus pontos de vis
ta a êsse respeito. Acho, como Vossa
Ex.a também, Que devemos ser racii.
cais, isto é, que a Constituinte de
ve r:royid~nciar: sôbre a criação de
um umco aparelho arrecadador.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO
f:sse é o problema de arrecadação de
impostos; é problema fiscal. que não
vem ao caso. Não interessa a cri:a.cão
de um só aparêlho. arrecadador, -no
têxto constitucional, visto como a
União, os Esta.dos e os Municípios po
dem realizar a arreca,dação de im
postos_~través de acõrdos e convêDdos
entre si. O que há necessidade é de
enfrentarmos, resolutamente, o pro
blema, encará-lo com sinceridade e se
ried9.de, pois somos aqui - confesse
mos - representantes de uma elite
saída. das classes beneficiálrias da si
tuação atual. Se se fizer um inqué
rito a respeito da composição social e
profissional desta Assembléia, verifi.
caremo~, que 'quase todos nós, -ou op"elo
menos nossos parentes, saímos das
classes ag.r'árias, mais ou menos li.ber
tas z"emipre do pagamento de impos
tos. que então p.~am a. u::ecail! dire
tamente sôbre o proletali'ado.

Devemos confessar qué somos fieis
a uma tradição velha; mas, por outra
lado, devemos reagir, e, então, im
pregnarmo-nos dos princípios de mo
ral política, cumprindo o nosso dever
leal, consciente e deliberadamente. an
tes que nõ-lo exijam. Não esperemos
que a revolução social bata às nossas
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vol'L"1Cão branca, sem sanngue, nem
ódios - essa revoluçáo que terá de
vi.a-, pela. fôrça (lU não, mas que virá
pela sua tendência ~.tórica.

O Sr. Agcimemnon Magalhães
FuStá sendo em tõda a. parte.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO
Talvez há quatrocentos anos, um
amigo de l\1:achiavelli o historiadot
Guicciardini, já havia pon~erado que
os impostos eram meio de estabele
cer o nivelamento das classes de cor
ngir as i~jus:'iça~ que a sociedade
oferece, - uns com muito é outros
com pouco' - quando, afinal, a pro
uução nasce do· esfôrço de todos. E
isto no fim do século "XV, ou início
do séçulo XVI, já na Renascença.

Enfim, vem surgir outra voz, outro
escritor ·absolutamente insuspeito, um
dos mais combàtidos pelos .comunis
tas. Re-firo-me ao grande ecc'J.omis
ta dá. escola histórica, Adolfo Wag
ner, que tal!vez tenha sido um. dos.
(:scntores mais apodados pelos co..
mun1stas,· porque procurou cC'njurar
o comu..'1llano. por essa reforma fi
nanceira. No tempo de Bismark, mos
trava que o apal'êlho fiscal deveria
ter não s6 a finalidade de socorrer
o Tesouro, para c financiamento de
~erv1ços públicos, mas também operar
reformas sociais e corrigir as iníqui-

'dades que a atuàl sociedade oferece.
E .todo ésse vasto arsenal de impos
tos, sobretuido os pessoais e diretos
- unPOsto de renda, !lera...-:.ça, enfinl
~õbre tôda espécie de enrIquecimen
to - deve funcionar de modo que
se invertesse aquele plano inclinado,
que vemos no Brasil, e,~ então, que os
impo~tC\S. c{)l€'tados às c!asSEt? mais
abastadas e ricas sejam utiliz~ospara
criar serviços públicos e para o es
tabelecimento de condições capazes
de melho'r'a:r o padrão de vida dos
miseráveis, através de coisas que in
teressam às massas. (E' esta,
afinal, a soluç.ão que eu a.ponta
:.ia ~os Constitui""ltes brasileiros de
1946: inscrever expressamente na
Constituição que ô aparelho fiscal nã0
~ s.uenas um fOr!lecedor de dinheiro
parã. manntenção de servIços. públi
cos. mas órgáo de direção de justiça
social. Tôda reforma financeira ps.r-

tiria dêste postulado.- Repito," deve
mos lr buscar soluçoes que vão ao
c~contro da.:; tendências de nosso tem
po; devemos compreender a sltuaç~o.

e enfrentá-la pelos me10s racionalS
da inteligéncia, cio bom senso e da.
moralidade, porque é temeráno acre
ditar que nosso povo, apesar de co::
d-sto e humilde, vá encarar a r.eSlg
nação c-omo virtu'Õ.e cívica.' (Muito

. bem,; muito bem. Palmas. O 07 adOT

é cumpTimenta-áo·.,

O SR. ALOISIO DE CARVALHO
- Sr. Presídenta, peço ao palavra, p~la

ordem.

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. ALOISIO DE CARVALHO
. (lt.) (Pela ordem) - Sr. Presidente,
o·Re~~ento da Casa deu o prazo de
15 ãias para apresentação.de emendas
ao projeto constitucional. Pela minlla
conta, êste prazo termina na próxL:."Ua
segunda-feira. Entretanto, inclu! os
dias de domingo e sábado em que não
há reunião da 1-..ssembléia Constituin
te. Desejaria que V. Ex.a esclarecesse
à Casa se a !'.1:esa já fez a conta do
prazo e quando termina êste prazo.

o Sr. .Paulo Sara..~ate - Eqtá sendo
feita essa conta todos ·os dias no
Diário da Assembléia..

O SR. PRESIDEJ.\7TE - De acõrco
com a orientação tornada inicialmente,
campntariamos os dias corridos de

. sessão. De tal sorte, o prazo ternüna
rã no dia 21, para apresen~g,ção de
emendas. A segunda, temos mais cinco
sessões pàra discussão. Mas o prazo
para apreseiitação de emendas termi
nará na sexta-feira da semana tri..n..
doura.

o SR. ALOISIO DE CARV:ALHO
- Foi justamente o cálculo que fiz e
V. E."{.:I. acaba de informar que é
sexta-feira, 21 do COl"rente.

São en'VuLrUzs à Mesa as seguin
tes emendas oferecidas ao projeto
da Constitu.ição.

("') Não foi revisto pelo orador ~
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N.O 411
-.

"Elimine-se o parágrafo do" artigo
primeiro" ..

Justificativa

COnl a nOVa redação proposta para
o corpo pr:ncipal do artigo primeiro,
necessàriamente tem de desaparecer o
seu paràgrafo primeiro, tal como fi
gura no projeto, eis que passa êle a
integrar o próprio "caput" do artigo,
em cujo teor se funde.

Aliás, o Parágrafo a ......elimi.'1a.r re
presenta uma inovação pouco feliz, e
sem nenhum motivo plausivel, do
atual projeto, em que pesem as r~co

nhecidas competências, zêlo e patrio
tismo elos 'Seus '-pr~claros autores.--

Sala das sessóes da AsE·emblé:a Na
·donaI, em 11 de junho de 194-6. 
Lameira Bittencourt. - M aga!hãe-g
Barata. - Moura Ca:J'I,;a.Zho. - Alvaro
Adolfo. - Dua.rte d'Oliveira. - Nel-.
.sOn ParijÓs. - João Botelho.

N.O 412-

Redija.-se o art. 1.°:
A Nação Brasileira, constituida pela

-união perpétua e indissolúvel dos Es
tados, do Distrito F-ederal e dos Ter
ritórios, é uma fede!'ação~ sob a de
nom.:nação de Estados Unidos do

- .Brasil, e mantem como forma de go
Verno a repüblica, proclaD::lada a 15 de
Novembro de 1889_

Suprimam-se os parágrafos 1.0 e 2.0
.dêsse artigC' e o primeiro período do
art. 2.°.

Justificação

A redação· proposta, sôbre s~r mais
sucinta do que a do Projeto,_ ~pr.e.sen

t: conteúdo ideológico mais preciso
no tocante 2.0 vL"'"lculo f.ederativo.
Como está. redigido, o artigo 1.0 dá a
:mpressão de que o Distrito Federal e
.()s Te:-ritórios apenas fazem paIte da
federação brasileira, não estando a ela
presos pelos laços da perpetuidade e
da indissolubilidade. .

PO!' outr,a parte, foi esquecido um
elemento de relevante ,--alar histórico
:e trndic.io:l3l, que não dev-e ser des
J}resad'o:é c constituído pela data da

proclamaçã.o da república. que se in
cluiu I"..a. reÕ2.ção da emenda....

Sala das Sêssões, 10 de junho de
1946. - Dario Cardoso. - OSTJaldo
Lima. - Guilherme Xa:vi.e-r. - Do
mingos VeZasco. - Leite Neto. - AT
tltur Fischer. - Ferreira. Li1f~a.. - We
lington Brandão. - DoZor de Andrad.e:

. N.O 413

Substitua-se o artigo 1.0 pelo se
guinte:

"A Nação Brasileira, constitu!.da.
pela união perpétua ~ índissólúvel
elos Estados. Distrito Federal e T-ern
tõrios, mantem na forma de govêmo
a r~públi<:2. federativa, sob a denomi
nação de Estados U:lidos do Brasil".

Justificativa

A ncv:;. redação proposta, que bas
tante se aprox:ma. ela carta constitu
cional de 193<!, tem sôbre .a desta a.
virtude d-;l eliminar uma definição
histórica perfeitamente dispensável,

. além. de inca"Q,ível no texto de uma lei
magna, e apresenta: ainda, em rela
ç~.o ao projeto atual, o mérito, não de
d::sprêsar, de ser mais simples. ma1s'
natural e de sintet:zar, num só artigo,
o teor esparso, sem nenhuma vanta
gem, nem necessidade, em dois. fora
seus parâgr:lfos.

Num projeto que,' na crítica geral.
se não for aparado em suas €xcres
cências e redundâncias, irá dar a.
rnzior, na extensão material, consti
tuição que jamais tiv-emos, é sempre
de procurar e aceitar qualquer inicia
tiva que v~se simplificar _e encurtar
s-eus artigos. 'Sem prejuízo, antes com.
evidente melhoria, de sua clareza e
redação.

Sala das sessões da Assembléia Na
cional, . em 11 de junho de 1946. 
La:meira Bittencourt. - Magalh~s

Barata. - Moura Carvalho. - Alvaro
Adolfo. - Duarte d~Oliveira. - Nelson
Parijós. - João Botelho.

N.o 4:14

Elimine-se llO artigo segundo toda.
a .sua ,Prim€Í!'a pa--rte. fic:ar..õo êle a~·

sim redigido: .
"Thdo o poder em.q,na ao povo ~

em seu nome é exere1Jl:io".
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Justificativa
A supressã.o ora proposta é aind;-.

uma resultante lógica da nJssa. emenda. da.:ndo nova redação ao ':trtigo :pI'meiro, eis que passa êste a. abranger,
na. a'!:".liplitUlde do seu texto, todo o
conteúdo da lJ3Ite a ~1iminar do aj,'
tigo segundo. que vai 'P:"e<:isnmente
completar o teor daquele

Como já esclarecido em justiJ'icst1va anterior, .p:rocuramoo conderusa=
num só 'P!'eceito. conS'tit1'cional,.semnenhum 'Prejuízo para a sna intpirez'3.,
tôda a matéria que des'~neoessària
mente o projeto d'esid:obr?va em vá
rios artigos e Parágrafos, com o sóresultado de alongar uma constituição que está longe de ser sintética...Deixamos a segunda parte do ar
tigo, que a. própria carta cJ)nstituda
nal de 37 conservou, como uma jus.tahomenagem à nossa tradiçji.::> republi
cana, e como uma esclare<C'"lda e serr.pre oportuna 3JdiVertê!lcia, senã.o ro·teixo seguro e infalível, imposta pelo
regime democrático aos deten~)res do
poder público, que jamai::; se deVem
deslembrar da fonte de su~ au:.orid:2.'de e de sua qualidaide de ..neros man-·
datários·' do pOVO..

Sala ~s Sessões da As~bléia'Nacional. em 11 de junho de 1916. _.
Lameira Bittencourt. - -",~fagalhã ..~s
Barata. - Moura Carvalho. - AlvCL
TO Adolfo. - Duarte d~Oliveira. 
Nélson Parijós. - João Botelho.

N.o 414-A.
No artigo 3.°, inciso I:
"'Substitua-se a pala.vra nações por

~'estadosU~

Justificativa.
Em 'verd3,de, só os estados são pes

soas jurídicas de direito internacional;
só os estados são suscetiveis e capa

--%es de manter relaçóes internacionais.
Como curial e sabido, as nações en

quanto meramente nações, enquanto
não se alçapremarem à categoria de
estados~. que, na definição clássica e
s€mpre atual, "são as nações' pollti
c~ment-e organizadas" ,. não podem as
sinar tratados e convenções nem per
mutar representantes diplomáticos,
pnr isso mesm-o que lhes falta o a.tri
buto essencial da soberania.

A ConstituiçáG de 1934 acertada
mente adotou a terminologia q.ue ora
propomos, que sinceramente cremo~,.
só por ~ lapso mui natural, resul-

tan,te da complexidade e volume dos
seus encargos, agravadas pela premên
cia. do tempo, a douta Comissão Cons
t:tucional abandonou, preferindo uma
redação póuco té<:nica e jurídica.

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional, em 11 de, junho de 1946 _ 
Lameira Bittencourt. - Magalh6es
Barata,. - Moura Carvalho. - Al
varo Adolfo. - Duarte d~OliveiTa.
Nelson Parijós. - João Botelho •.

N.O 415

No artigo 3.°, inciso TI:
"Inclua-se, após a pa}a<:ra lCG1LeTra'~

e entre esta e "e'~ "assinar armistí
cio" .

Justificativa

Incidiu o projeto na mesma faÍha.
ou lacuna de tôdas as constituiçõ:::s
anteriores, desde a de 91 até ;mesmo
à carta de 37: não previu nem regu
10u o armistício.' quanto à compe
tência privativa para sua entabola
ção e assinatura.,

Do silêncio do texto constituciona!,
no instante em que fixa a descrimi
~.ação taxativa das competências pri
vativas da União, poder-se-ia perigo
samente concluir,maximé sob a pres
são de con-dições particularmente gra
ves, inclusive de ameaças e coações
estrangeiras, que aos Estados também
seria dado negc"'iar armisticios, com
sérios riscos para a segurança e para
.a honra da Nação. -

Nem se diga que a competência da.,
União, para tal ato, já estS implí~ita
no inciso. DeclaTar guerra e jazer
paz, são atos juridicos perfeitamente
distintos e diversos que não se con
fundem com o armisticio. O armis
tício se representa de um modo geral
um:a. situação jurídica intermediária
entre a gue-rra e a ,paz, nem sempr~'
resulta na última. e muitas vezes se
resolv-e no regresso à primeira.

Não se equipaTando à si.mples tre
gua militar, de pequena duração, vi
gente, ao contrário freqüentemente,
por vários meses e até mesmo um ano,
como a:nda na última guerra ocorreu:
eClm a Itãlia, corporificado num con
junto. orgânico, de providências, con
diÇÕes'e cláusulas, com direitoS eobri
gaçóes mútuas, que constituem, em:
sen todo, um verdadeiro tratado, -



-279 -

oue nem é de guerra nem de paz 
ô armistício, pela sua relevância in
ternacional, acentuada grandemente
nos últimos tempos. precisa, a bem
dos altos interesses ào Pais, ser con
Slderado de maneira expressa e clara
no texto constitucional, de modo a
ficar firmada, sem possibilidade de
dúvidas nem equivocos, sempre peri
~oscs eI!'. ma téria de tal altitude. a
competência privativa da União. e s6
dela, Unicamente dela, para sua ace::.
tação e lavratura.

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional. em 11 de junho de 1946' 
Lameira Bitte1UXJurt. -' l/Iagalhães
Barata. - Moura Carvalho. - AZ
'Varo .Adolfo. - ·João Bo{elho. - NeZ
son Parijós. - Duarte d'OZiveira.

N.O 416

No, artigo 3.°, incisos IV e VI, fa
ça-se fusão dêsses incisos que assim
ficara redigido:

"Organizar as fôrças armadas, a
segurança das fronteiras e a defesa
externa do Pais."

Justificativa

Visando, como em outra emenda.
anterior, condens-ar e encurtar os pre
ceitos constitucion.ais, s fim de evitar
que sem nenhuma vantagem ou ne
cessidade se aJonguem o~ d,esdobrem
em dinamisações inúteis, que só tra-.
zem o proveito de aUmentar o nú
mero dos artigos dz. futura Consti
tuição, prejudicand<" até a· técnica de
sua elaboração' e (, aprumo de sua
sistemática, - nCliS inspiramos no
modêlo da- Carta de 34, a que im
primimos ligeira modificação.

Também nos arrimamos ao ante
projeto organizado e apresentado pelo
Instituto da Ol'derr. dos Advogados,
de que a nossa em:enda pouco se ar,as
ta,. divergindo apenas na seriação dos
elementos informa.tivos do inciso, em
que preferimos partir das' fôrças ar
madas para concluir com a. def-e.sa.
extern·a do Pais.

Sala. das Sessões da Assembléia.
Nacional, 11 de junho de 1946.
- Lameira BittencOtLTt. - Maga
lhães BC.Tata. - Moura CaTf)al.1w.

- Alvaro Adolfo. - Duarte d'Olí
veira. Nelson ParijÓs. João Bo
telho.

N.o 417

No artigo 3.°, inciso V:
Acrescente-se logo ar-ós a palavra.

"permitir" - "ou negar", substitua.
se Hpermaneça.m" por "estacionem",
e fazendo ponto final, acreScente
se, depois da última palavra: "no
interêsse da defesa nacional ou da
segurança do regime."

Justificativa

A autorização para a. entrada de
tropas estrangeiras no território na.~

cional, por motivos fáceis de compre
en,der, ligados todos ao respeito à
no.ssa. soberania e à. segurança nacio
nal, como condições mesmas da in
tegridade pátria, - como medida de
exceção, emergência e passível pela.
própria natureza de graves conse
qüências e profundos reflexos, pre
cis.a ser tratada com a máxima cau':'
tela e cuidadosa vigilância.

Dai à nova t'edaçác proposta em
que, sanando de início um lapso,
aliás, de secun-dária importância,.
com o acréscimo da expressão alter
nativ'a, não prevista no projeto, 
"ou negar", substituímos a palavra.
"permaneçam", a que se liga clara
mente idéia ou fato, pouco d€sejá~

vel no caso, de demora, estabilidade.
fixação, pela expressáo, aliás, mais
correta e de técníca militar, "esta
cionem" que visa tornar bem expres
sa. e ineqüívoca o cará.ter temporá
rio, fugaz, tra.nsitório e não perma
nente da estada de tropas estrangei
ras em nosso t.erritório, em que como
regra indeclinável de nossa soberania,
normalmente só .há lugar pa;ra. as
fôrças armadas brasileiras.

Julgamos, ainda, de bom aviso, pre
venindo tôdas as possíveis eventua
lidades inte~ion'3.is. limitar a au
toraação em tel2. para apenas duas
hipóteses: a defesa nacional e a se
gl.U'ança do continente. Par-ece:n
nos, em verdade, estes os únicos m.o
tivos que podem' fundam.-e.ntar uma.
concessão que impcxta. sempre nunia.
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limitação à amplitude dos poderes da
nossa sobera.ni.a.

A defesa nacional, por isso qU-e O~
jetivã' a salvaguarda e manutenção
da in·tegridade pátria, justifica. ple
namente a licença para entrada e
estalJlonamentc de tropas estrangei
ras desde que estas venham exata-

, mente em socôrro e aJllparo de -nossa
.soberania, ameaçuia por inimigo co
mum.

A segurança do Continente ameri
cano, por igual, deve constituir· ra
zão bastante e· legítima para, a perm.is

.são em foco, como expre.ssã..o de aca
tamento .aos compromissos interna
cionais que reiteradamente vimos as
sumin'do com GS outros países da
América, e ainda como continuação,
coerente e HeI, da nossa tradicional
politica de boa vizinhança e arr:ai
gado espírito de unidade continental,
maximé num instante em que de
outros pontos do universo nos esprei
tam perspectivas e ameacas bem me
r.ecedoras de atenção e -vigilân-cia.

Sala das Sessões da Assembléia.
Nacional, 11 de junho de 1946. 
Lameira Bittencourt. - Magalhães
Barata. - Moura CarvaZho. - Al
·va.ro Adolfo - Duarte d'Oliveira.
Nelson Parijós. - João Botelho.

'N.O 418

No Artigo 3.0 , inciso vn:
A-crescente-se logo após à palavra

-l'comércio": - "uso e transporte".

Justificativa

Para perfeita realização do obje
tivo visado pelo preceito constitucio
nal, que é cercar de tôdas as cautelas,
precauções e vigilâncias as atividades
relatiVas ao material de guerra, no'
interêsse mesmo da manutenção da
o:.dem pC:.blica e da defesa nacional,
f azemcs o acréscimo proposto na
emenda.

Em verdade, em relação ao material
de guerra, não há apenas a considerar
.a sua produção e o seu comércio, mas
ainda, e não com menor interêsse e
necessidade, o seu transporte e o seu
flSO, em tõdas as suas formas e modali
dades, para .que se restrinja, .dentro do

m2.ximo possível, em benefício da
estabilidade do Estado e da tranqüi
lidade social, a poss~bllida.de da apli
cação de arm&s, munições e explosi
vos .em propósitos de subversões, de
sordem e anarquia. '

Se, como figura no projeto, se liml
tasse o contrôle do Estado exclusiva
mente aos atos da produção e do co
mércio do matetial 'de guerra, é de ver
que escapariam fàcilmente à justa e
necessária fiscalização da autoridade
uma serie infinda de ações e práticas
capazes de porem em cheque a nor
malidade jurídica, a ordem pünlica e
a segurança nacional, máxime quan
do se considera os lUi! e um recursos
e escapatórias sempre encontrados
pela chicana soler.te e imaginai.
• Salas das Sessões da Assembléia
Nacional, em 11 de junho de 1946. 
Lameira Bittencourtt. - Magalhães
Ba,rata. - llfoura Carvalho. - AZvaro
Adolfo . .- Duarte à'Oliveira. - Nelson
Parijós. - João Botelho.

N.O 419

No Artigo 3.°, inciso VIU:
Acrescente-se, logo após a palavra

"m&rítima", e entre esta e "aérea" :
"Portuá.ria" .

J ustijica1:.ivg...

Outro lapso, de descuido ou esque
cimento, perfeitamente naturais e jus
tificáveis, diga-se de passagem, da
douta e esforçada Comissão Constitu
cional. Assim, sinceramente o ClasSl
fica!nOs. tal a ev1dência transbordante
da justeza c !1:::.~es~idad~ da emenda
proposta. Justifica.-se ela, não só peh
sua própria natureza, pela própria con
sonância com as exigências da rotina
do serviço púb~o, em sua atual con
formação, como ainda pela própri~

tradição de nosso direito constitucio
nal e mesmo pela orientação da me
lhor e mais credenciada doutrina.

Em verdade, sabido e pacificamente
aceito que, ao lado da polícia marftlln..'=l.,
e distinta desta., em sua natureza, atri
butos e finalidades, existe atuaimente
a polícia dos 'Portos, que com aqueb
não se pode confundir, e que é com
petência federal, é ainl1a de invocar.
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em abono de· nossa emenda a perfeita
e rigorosa consonância desta com o têx
io àa Constituição de 34, de que a de
37 não se afastou.

Também trazemos em nosso apoio o
relevante argumento de autoridade
co ante-projeto do Instituto da Ordem
cios Advogaàos Brasileiros, em que
colaboraram vultos da envergadura
cultural de Levi Carneiro;" Raul Fer-
nanpes, Haroldo Valadão e outros

de larga expressão em nossos meios
jurídicos.

Sala das Sessõ~s da Assembléia Na
cional, em 11 de junho de 1946. 
Lameira Bittencourt. - Magalhães
Barata. - Moura Carvalho, - Al
varo Adolfo. - Duarte d'Oliveira.
Nelson Parijõs. - João Botelho.

N.O 420

No a~go 3.°, inciso XTi:
"_~resre.n.t-e-se, logo d.-cp'is da pa.

lavra "estabelecer" - "e executar",
-e após a ú~ti.In,a p.ak:Lvra, fszenc10 vír
gula no ponto final: - "incluí:do
neste o rodoviárIo; com be1"1-aficiamen '.
to. simultâneo e equitati'Vo, doe tOldos
os Esta-dos nele contemplados".

Justijicativa

mspira e .fundamenta !lossa emen
da duplo objetivo: dar o merecido e
necessário destaque ao probolema ro
dovI.ário em noses País e iuprimir a (10

plano de, sua solução um caráter emi
iIlentemente nacional, de-r:tro de um
Critério de rigorosa igtlaldace dos Es
tados que nele se incluem.

Alé..""D. ídêsse princi}Jal a 1cancf, CO:-.:.1
a 'Plimeira 'Parte da emenda lJuerC'
Ines tornar .claro, preciso. expresso no
texto constitucional, como uma QPO
tuna e necessária adv€'rtência :'lO Po
d~r Público~ - que nic b':':st'a ~õme'~":.
te organizar u·m plano mais ou m\'·
nos impressionzm.te, de· se -{iças. pro
jetes e obra·S' de ls.rgo a]08.IlCe ~....ra o
pregresso e para a econ-o:nia nacic
nais, mas,- que é mister. e ab':'oluta
mente inJd.í.slP€nsável, para Clue não ~~
desmoralize e desa·ry.arec3, êle co!'" o
triste letra morta nas -lés. relatórios
e 'Pla.t::Lformas govern2.!:ienta·s. -
realizar, com zêlo, té.c:rlk2. e eficiêr·
cia. .sem solução de continuidade, asua: Ex~uçã.Q.

Em suma, estabelecer ·...·m .pla~c
!Dacional.de viação já será. um grand~
passo, mas o qu""'· i;n?Orta, .p!i;ncipal
mente. pg.ra que nao se l"f:l!lc~:d.a e!4

erros passados, que têm tido todos os
go-ve:mcs. não sendo justo culpar no
minal e iSGladament€ -- DOr mere
fac.ciosismo político _. êstF: ou ~que'.e.
E' dar Execução a êsse Plano, com
decsi'ãc, energia e pat~iot;s.no, y"'isa'~

do imica.m.ente o interésse· da ~aç~,o

e das untdades que a irA· ~~rram
Sóbre a importância p!'2CÍ'pua da::

ro.:dmrias como fator do progressf)
brasileiro instrumento do ;:;'ese:n:volvi
m"'ento dà economia na-ci ,"mal. COIr o
meio, barato e eficiEJIlte, ce ntpr{'âr:~

bio comercial e escoaJiou"o r2.i'Jido e
seguro, das 1'"roduç5es dos fUJgare~
mais cistant~ e remoto-s. - verrl.rude;
ras artérias distribuidoras <to ~..angue

vital por todo o organismo ~·oci?l, não
é Il"'..:ister r€ssaltar -de tal rr.ndo ela. se
in'lJpõ€ à ev:i.rlênlCia de qusntos se in.
ter.essam pela sorte dos àestinos pl!i
trios.

Em verdade, nada adianta have:
Produção sem correspondente possibi
lidáde e garantia do <;eu Tra-nsport-e,
e êste em condições fáceis, cômodas e
módicas. .

Destacada autori:da:de no 8...<:sunto .iã
ccm.sià:erou mesmo "o transpor:e. ré.
tpido. seguro e barato, ° 'P1"o~leMa. nú
mero um do B~asil". Nã.o vamos até
r€iConhecer, sem res:trções, essa. pn
ma·zãa., que reivinidicamos, nnte~, para
o probllema preliminar da !:-:iÚ!d~ e ~c

s~mea.mento nacionais. eis ::;,u.e ~ão h:'i
como pedir e reclamar tran::pore, ql e
ficariam sem obJeto e apli.c2.-ç.ão, pa"a
'po!P'ulaçóes fressoradas 'P€l~ ~ -ent3~mi:,s.
iuV"ál'ildas e pTàticamente h:.ca-;>aodta
das de produrlir e àe s'e le-:omover. ~e
pouca valia como potend:?.1 hU!r'3.no e
doe neIÜ1u.ma exp:-essão e~o:nômk·.
Mas fôrça é recO:.'1heceT que aquci.=l.
s.entença, co!hi'Õ.a em mor.l~ntc~o 2 •
tigO da ma.""c:nifics. r-ev.ista técnica 
"!Rodovia' vaIe como ené~:g!ca e se~'
sata adrv-ei-tênlCG,. a·os il0Sc;ÔS ·h4)me:r~5
piÚibIcos sôbre o que o pro'!'ilcm.a rodc
viário repre&;m.a para a v: da e o fu
turo do B~.asil. em ínEma c ins-:,pa.r'<;,,
voeI conexão, é cla!'o, corr:. out:-os. (;~
igual valia, de que dependem tam
bém. a nossa grandeza e o nosso pre
gresso;

De um modo geral, com raras e
inexJOz!'eSS'Va5 eXl..""eçÕ€s. eTll tOt!OS lS
paisês se dispensa a máxima atençã.o
ao "OToihlem'3.. r~e:rv2.!l:do s:us orç'~

mentes venbas cada v,ez maiores p3.!?
a çornstante execução. de planos, n~?
só de conservaçã,o .das c"'tradas 13,
existentes. m..a.s de a~rfeiç~,~ento f"
aml:Jliação das rêà:es rodC'~T).árlas e;t
uso. Assim, no presente ano. o M,.;-
xico, a Argentina e o <"'..mIe. gastar'!/).
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resPectivamente, 8J.2 !I1i1hêks, um bi
lhão e 600 milhões, e 280 :nilhóes de
qruz.eiros, em serviços r(lidoviário~,

cumrpri.ndo notar que a re'!Jública ch;
Iena em menos de dez 2.n~$, ou m2is
precisam:ente, - de 1930 a 1939 dis~
pendeu c~rc..<:t de um biLhão e oitv
centes milhões de cruzeirrs com SUáS
estradas de rodagem! . A ílllãia..
até a índia.... - apesar da sua situa
ção poltica e econômica especial'ssima,
de ;p,ermanente in.tran~uilid.:3.'de e pr~

fun:c1Jas convulsÕ€s sociais, mais. muito
mais feliz que nós, tem a v-entlJra di'
possuir em seu orçamento um plano
p:?ra construções rodoviárias no qual
se inverterão, num decêndio um bi
lhão de dólares ou seja, em nossa moe
da. ao câmbio atual, aproximad'a
ment.e, 27 bilhões de cruzeiros o que
representa por ano 2,. bagatela de 2 bi
lhões e 700 milhões de cruzeiros. cor
respondente a 25 vêzes a dotação or
çamentária atual do nosso Departa
mento de Estrada de Rodagem.

Enquanto <!ssim ocorl"e r;ess'eõ paí
ses, no Brasil, com mais (ie o~to mi
lhões e meio de quilômetros quadrados
de superfície, com distância imensas a.
vence!, com vinte E;<;t2.c.QS e várics
Territórios a lizs.r, lutando com uma.
rêde ferrov52.!"Ía paulpénima, . com
uma na:'iregação de:ficiente, (,anvrow.~

damenthe insuficiente u:rr.i1 e out.M,.
para escoar nossa p::oidu. ~o, muit3:1
y.ezes insula.da esta, até ·a:o 3jpCidred
mlé:nto. em zonas e reg'iõe,~ Uibérrim.a.<;
mas sem transporte r~gu}'=l.r e !5€:Ç;urO.
em sum·s. nUJrr1.3. situação eog!"áfkn.
lpolítics. e econômica que. como ne
nhu..'TIz, eutra, prEJCisa do sc{'orro e d:·
amuara das rodovias como se:u cor·
retívo mais fácil e médico, no Brasil,
diziamos. se concec.e, 2íPena,s, no 01'
çamento fled.eral p3ra '19403, par3. t-ais
s·erviços. a ri:dicuiaria de 1ú8 milhõP-s
de cruz~i:ros, ou sejz. 5.7 pn:- c-e!lto d,
que a Argentina, no corrente ano, vai
empregtar na cons;2rva~ão .e cc,:!stru
ção de suas estr.adas dé rortagem !

(Deve estar ainda n&. dolorosa lem
bran~ de todos nós, que ti?n10S a me
mória eterna da sensibilid\3::ie patrió
tica, e amarga lição da úliJ:ma guer
ra, em que 3. e3m'Panha .-..ubrriarina
brutal e im.placá.vel, red.UT.J.1JdO gran
demente a nossa navegação maríti
ma, num p:a.ís de ir..signific'1.nt-e comu
nicação ferroviária, por falta precis~.. •
mente de r.odovias em nÚID-ero e
~x;tensã() 'bastantes, por pouco não su
JeItou a um bloqueio de fO!:1-€ ou pel<.
menos, de séria e profunda restrição
BilimelIltar, cidades, e mesrr.o Estados

que ainda, não gozam de a utv-suJf!
ciência.

Somem-se a todos êsses fatores, d~

larga significação no terr.'"r...o econô
mico, sacial e poli~..co, o papel ex-er
citado 'Delas rooovias :P..a seà:ra da'\:;,
necessi'd2.des militares e da seguranç.8,
nacional, em que se cons1'·ituemine
g3.'VIeLl!l€nte peça vital do ('om:plexo _.
delicaJdo sistema de defes'?, pátria e
ter-se-ã fllstificado, e de sobejo, o
primeiro dos objetivos que a presente
emenda visa..

Pretende. ainda a nossa emenda,
"o beneifíciamento, simultâr:.€o e equi·
tativo .de tod-cs os Estados nele (pIa··
no rodoviário n:a.ciona1) iC'o...'Tltzmpla
do". Justo e legitimo, visoeralmenk
razoáv-el e patrió~o, o sentido dessa
última parte.

IGomo sabido, o "Plano Rodoviãrio
Nacional", abrangendo, de~tro duni8.
cinta de 35.574 quilômetros, todo o
temtório brasil-eiro, liS':'u1Jd:o SU2S
grand'es bacias fluviais, ~('1mo seja:!~

as do Amazonas. P2.rani, Ul'uguai
São Francisco, Alto Tooantins, Para
guai e articulando, em travado, o &1.~:
ao norte, e o leste ao oeste do pa:f.';,
apresenta, em seu conjunto, seis lon
gitudinais, quinze tra!1...sv€J"saiS' e sei~

ligações.
O que pleiteamos, para que o .plano

seja realmente nacional, símbolo, re
sultante e garantia da. unij~ide bras';.
loeira. em que rodas as url1:d.a:d·es fe
derativas são igua;s, como partes inte~

grantes de um mesmo ~o, é que
seus ser-.riços, ao' invés de ~~ ~.strin·
girem apenas a determinados Estados,.
s'ejam atacados, ao mesmo iempo, sem
pareialida-des nem faYOriti..~lr::o, em to
dos aqueles ,previstos no pla.no. Neno;
sle diga que tal seria práti('s e tecn~
cament.e im'Oossível. Para, remor/er
tal: objeção, - basta considerar a evi
doente 'DOSsi1:>ilidade das d1f~rent0s

seções éstaduais, de qu<''1isqu€r d~..s
citadas linhas, longitudinais ou trans-

,wrsais, desd-e que prontas, serem li·
gadas entre si e incorporadas, assim,
ao conjunto nacional. Na!c':1 mais cla
ro, nem mais fácil.

Com a ex:peIleiência do !l~~ssado, se
não do presenilie, e c')mo preVle-nção
para o futuro, o qu~ doE'J.ig€ndam("~

evitar é uma odiosa situadío de pro
tecioni~mo. previIégio e exceção. c:n
fav·o.r de Estados de ma.i;:'r :p.!'pstigio
político, mais aquinhosdcs das gracas
do Go-v"'êrno, ou, mesmo, q:penasmen
te. mais :R1"óximos e !embr?dos da M~'"
trópole. .. ];:: de ver qu~ falamos em
tese, em sentido absolut9.men:e irr'-
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pessoal, mesmo porque estamos legis
lando m-enos -para o p!"esren.t,a que psm
.s incerteza do àmanhã. !

Sala de Sessões da. Assem,blé~a.
Ccmstituinte, 12 de junho de 1946. 
,LameirCL Bittencourt. - Magalhães
Barata. - Álvaro Adolfo. t- Duarte'
d'Oliveira. - Nélso7J, Patijo~. - Joéo
BoteZho. -'Maura CarvaZho. - Epílo
go de Campos.

N.O 421

No art. 3.°, inciso XIV:
Substitua-se a palavra. ·'e~loraL·~.

logo no inicio do inciso por "man
ter" .

Justificativa

Embora o ,pro}eto ti~1'ess~ fic2;do fiel
à nossa tradição const~tucio·nal, haia,
visto as cartas oonstit!!cio!1à)S -te 34 e
:n, e mesmo o anteproje:o do Ins
tituto da Orà1em dos ,~dv')gaid<)s Brq,
sileiros, data venia - n§:o nospar~
ce acenado. ou antes, rigorosamente
apropriado, o- têrmo. cuja substituição
;propom~.

Não só seria. por um imll€rat.ivo de
té-cnica legislativa, XJ:r&eri.~el "'!lante-~
uniformids;de de terminoJ!o:::,ia ,:,m r!"
lação ao inicso anJtoerior, q:1e em'pre~a,

em idêntica situacã'o,:) rvocâJbulo
",manter", como êstê, in~-gà.w1..'ll1ente~
é muito mais adequa;do à natureza
dos serviços a que se re'f·ere do qV.e
"explorar". que encer:3. semtpr.e ur.l
sentido de lucro, mer('ânc~'3. e vanw.
gem pecuniá-Tia·.

E' preciso qne, na letra .e no espí
rito do texto constitucionz.l, fiqt.:e bem
claro, de maneira ineqUÍvoca, de que
quando o Esta.do realiza os serviços
de correios, telégrafos, viaçã,o aérea e
;férrea, o faz com o objetivo únLco (l.e
servir à coletividade, em razão meS R

mo dB sua definiç.ão e oo:nt·:::tdo po11 R

tico. e não como qualQ.uer particul~.!",

com o. desígnio doe alcançar lucros
opimos, através tarifas e taxas escot'
cha.ntes, em busca J.e n~~.J.·agens a'~

salidos f2!bu1osos. que representa.D'1
sempre dinheiro desner.es~ria e ileZ'R
timamente arrancado ao "PC..VO.

O Estado .serrve à colev_vldalde- pc.
que êste é seu predpuo dever po-li+i
C'., juri:dico e social. poarQl'.e só assim
será êle fiel à sua elev.ada e c?m.Ple-:
:x.a finalidade. e jamais com a ment!Q,";'
lidade do oomlerciante ou E'spfrltO .d:
homem de negócios. se~"'e ávido (1.E.
fartas vantagens monetári~s.

Sa1a das sessões da _'1ssembléia
Nacional, em 12 dB junho áe -946. -,
La.meira. 13ittencourt. - M agalJ'tães

Barata. - Dua.rte d'OZiveirt.:..
Moura Carvalho. - João Botelho.
Nélson Pariiós .

N.o 422

No art. 4.°, incisos I e n:
Faça-se a fusão dos dois incisos,

dando-lhes nova redação: - lO direito
civil, comercial, penal, aéreo. rural.
do trabalho e processual: registros PÚR

. blicos e juntas comerciais".
Como a consti~Uição de 1934, reu

nimos num só os dois incisos, sem
n-enhum- prejuízo para o seu conteúdo.
adotando para o primeiro a redação do
anteprojeto organizado e apresentado
pelo Instituto da· Ordem dos Advo
gados Brasileiros, de inegável autorida
de técnica, maximé em se tratando,
como se trata na espécie, de matéria
de natureza ,puramente jurídica, eis
que nele se reflete a consagrada ca
pacidade de jurisperitos da estirpe de
.Haroldo Valadão, Levi Carneiro, Raul
Fernandes, Temístocles Cavalcante e
outros de igual projeção.

Com a presente emenda visamoo, do
mesmo passo, diminuir a extensão do
texto constitucional, sem nenhuma.
desvantagem para :1, matéria. que néle

soe contém, com a supressão de um
inciso e sua inclusão em outro regu
lador ó'e assunto idêntico, e, ainda. .
dar mereCIdo destaque e conformação-
autonom~ aos direitos Rural, do Tra
balho e Aéreo, de tão larga e acen
tuada importância no intercâmbio so
cial dos tempos hodiernos.

Sala das Sessões da _1I...ssembléia .
Nacional, em 12 de junho de 1946. _ .
Lameira Bittencourt. - Maga'lháe8
Barata. - Duarte d~Oliveira,.

Nélson Parijós., - João Botelho.
Moura Carvalho:

N.O 423

No art. 4.°, iniCiso XIV:
Acresclente-se, logo dClI)ois da pa

lavra "erz,trarla": uPermanênCl:a".

Justfficati1>a.

Mais uma vez damos preferência.
ao ante--;projeto do Instituto da OJ'
clero. dos Advogaldos Brasileiros. qUE;.
nas Disposições PreJiminares, Ca'P~

tulo I, reJativo à OrganimçãD Fc-
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deoral. entendeu, acertaidamente, " de
bom aviso, refer...r-se, de maneL..-a ex
pressa e especifica, não só à entrada
e expulsão de estrangeiros, mas, ainda.
à permanência, que não se. confunde
CQ[l1 uma e outra situação jurídica.

Na realidade, a perr.uzn.ência do es
trangeiro no território NalCional, cor
respond,endo a uma das fases ou es
calas de sua vida sob a jutisdição bra
~eira, penieitamente distinta, de fato
e de direito, do seu ingresso na terra
brasileira e, ainda mais. da sua saída
compuJ,s6ria da mesma, é di..<:ICLplinada
por preceitos legais próprios, que v~o

a.té a limitaT em prazos fixos e ;;>ré
vias, a sua estada no Brasil.

E' assunto tão claro, conhecido. e
pacífico, regulado por legislação ,tão
expressa, formal e minuciosa, que
ocioso, senã.o ofensivo à carpacidade e
d.escortino dos nossos ilUstrados pa
res, seria explanar mais a matéria,
alongando, sem nenhuma nece:ssidadJe
nem vantagem, esta justificativa.

Não há negar que do silêncio do
texto constit'UJCional, tal como se apre
senta no projeto da digna CQ!IIl.issáo
ConstítUlCional, ter-se-ía logicamente
de concluir, por fôrça mesmo dos prin
dpios gerais' da própria Constituição,
peJa competência dos Estados para
lIl3Itéria. 'nitidamente privativa da
União.

Sala das Sessões da _.;.s~mbléia Na
cional, em 12 de ju-Tlho de 1946. .
La-meira Bittencourt. - 11Ia..gCLZháes
Bà.rata. João BoteZho. - N~071

Pa,rijos. lI-Ioura CaíValho.

N.O 42.1

Os números X:V' e XVI do .artigD
4.° (Compete privativamente à União
!eg..shr sôbre) teráoa seg':.~inte reda
çác:

""XV' - Diretrizes d2.. educação e
bas-es. gerais de orga~,;i.;,o do en
sino.

XVI - Ensino do seg't1l1d.o grau e
sup'eríor" .

Justificação

E' de se acreditar que :~ ex;J!"ess§.~

"(Ensino secundário" te!lJla sido t::
mada, aqui. na mesma a(Y"'.PÇâo co!ú
que 3l:Pa!'ecia na. Ca-.""ta de 91', qua.nt=.o
essa eXlpressáo era tomasda para d.e
signar todos os ramos. <i~ en..t:;!:D.o ti: '
.segundo gr~u, fato que ,era devirlc.

P'O;r um m:dc, à circunstâ.'ncia c:.e que
a ciência da. ed'l.lC2·ç§.o não tives<;~
atingido o adiantame~to ~.l. que vai
nos dias que correm, e, púT outro, ao
fato de que os demais r2,mos do en·
sino de segur.:do grau nã,Q :óssem ou.
con.l1.-ecidoo ou dJevidament~ aprecia
dos.

Hoje, porém, o panorama é intei
ramente ou~o. A l:egis!a<-,fi.c existen
te procura 2"f:astar OQl!l.!fUSt"f s de tôda
€sG.J\éiCie. para o que chegoll'~se a rea·
lizar o Oon~ênio &rt8.t,ÍSti~v de 1931,
qu-e f:êz a classilficação ger~} do <;n.c;;
no, e na.-d.a ém3.is CQn:fl;SO do que
usar-se 3.!lbitràri3mente a C:'esi~·açi;)

"ensino s·-ecundáric", a qual vai, mUl
to restrltamente, ~ervi!l'd.o l)aT:i:. indi
car o ensio de se.gun.j,o ,g.'-au que '3
ministrado em ginásios e ~l>lég:os. 
AITJ1e:s.ar diso. a carta de 1<J:~4 também
manltém a mesma expressfi'O. embOTa
o eslPíri~o tenha sic10 amplo e COlno
tal haja prevalecido sóbre ,..., letra.
Não im;porta que secu-TIdário s~ja todo
e qualquer ensino dado após o pri
mário: o USIO t.em im:oer:'l.tivos cate.:.
góricos e a ccnJfusão ~xi'Slti:-ã sel!lJp-re
em f.ace da sigmiücacR.o f11.',e se estA
dando ao reTImo.· -

Que a prõpr..a tendência aificial é:
para. sancionar o uso, pooe--se ';1:.1" e.::!
todciS os atos, a começar p-eJo "'!ecTetv
que organizou o ·ML"1i.~té!'io da Edu
cação e S:aÚide (Lei 378), no qual ~

administra'Çáo das ativi'da;,jc~ d~ caJd~

um dc.s ramos de ensino fei confía'~_3.

a uma Divisão. .
E' a d-emoI"'.stracão de u~::atenidên

cia estruturada. positiva e cada vez
mais 81fastaida de qüs.7r.P.~,,=...4 passível
dúvi..rla quanto ao ensino :de fo:::ma~?()
ou seja. d"aq.ueles titpQS c..P. m:m:;os qU?
se dest1:..."1:am a ums eclu('2cão siste-
mática. '

Os cursos.' chamados de continua
çãD ou :p!'áticos. e.stão fora dos curr:
cuIes fixaldo.s ,pr'l'a Ur:>ião e pod-er5.o
ser org'3.ni2:2.diolS como· b2nl ·e-ntenJd2.
cada ll..'"1idade federal. Ficou, assim, a
o:oga:lização do ensino 2.ssentada sôbre
'baSJ2S que se recom-ennaill nela sad1a
pCs$ibilidad-e d'e conduzir a- edu~çã~
d3. mocida'de para uma formação,
tanto qU3.iI1:'to p.ossivel,ãa :nesma e....:
tensão· cillturaL Prin·c~~:lio· êste, ali:.5.s,
salientado em Londr-ec:;;. nl"!r .:casi'i"
da Conv'8nção dos .Est.9.dr.~ oue cri~.
ram a "O!"ganização Educath'";a, Clen
títfic.a e Cultural das NS.ÇÕI'15 Unidas".
realizada em Ir> de novemmo de 194~.
Alcreidita-se hoJe em "o::,orlulü'<i:s.tles
de educaç.ão CKm!(9I-eta e igr:al para "t0
dos" .
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Nã.o se. poide compr-;ender mais a
volta ao cães que admitia os mais
.variarlos currículos nea mes:mo curse
de formação e wr isso é {Iue·a 0;
g3.crl!zaÇá,o -do ensino e!ll turlos os .seu
graus e ramos deve· competir, pelo
menos nas. .suas diretrizes ge:!'ais, à
União como vem acor.t.~ndo h~
muito: ~esar da eXlP"'essã·o acota;O.i1.
nas ConstiJtuiçÕ'eS de 911 e 3,4, e que
p€Iideu de há muitto o ~.eu s·enti.rio
exato.

Tal orien'ta.ção, fôrç.1 é rooouheoer,
r.ão tirará às diferentes uridades da
Fed€IS.ç.ãO, como noo tirou até agora,
o diTóto de continuar a \;':lre!C'er as
mesmas atividades que vêm desenvol
vendo .no setor do ensino fie um mOdo....,
geral.

sala das SIeSSOOS, 12 d~ junho e~

1945. - Lery Sa.ntos.

N.o 4?..5

Art.. 4.0 - Item li).
Acrescente..se: "e comercial em to..

d<X5 os graus~' dando-se a seguinte re
dação:

Art. 4.0 - Item 16.
"Ensino secundário, superior e cO

mrecial em todos os graus".

Justificação

Nem ~ possível cogitar-se de ensIno
em forma completa e sábia: sem que a
êle se acrescen~' sempre o ensino co
mercial. .É fora de dúvida que têm si
do sempre as matérias próprias ao En
sino Comercial z.quelas que mais tor
nam o homem e a mulher aptos pa:ra
o exercício da vida prática. Excluir
do ensino o Ensino Comercial, tão
cheio de glórias e tâo fecu:ç.do em uti
lidades, fator .que é do a.perteiçoamen
to jurídico-econômico do adolescente.
seria arrancar a raiz de um grande
trabalho elaborado pela prõpriâUniáo,
pois são federais as leis que atualmen
te :J:"egem as escolas de comércio. Co
mo inspetor que fui do Ensino Secun
dário e Fiscal do Ensino Com.ercial,
poude constatar de perto a excelên
cia do Ensino Comercial em face da
insufiiiência; do Ensino Secundário.
Entre um e outro' aluno das duas cate
gorias. preferi sempre considerar co
mo mais útil à sociedade e mais apri
mora.do em cultura aquêle que pos
suía. diploma. do Curso Comercial, em

fa.ce das cadeiras que compõem êsse
Curso. Não' é crível, portanto, que a

. Constituição não o aponte e não o
conserve. A emenda se faz iusta.. ime
~ata e imprescindível.

sala das Sessões, 12 de junho de
1946. - Manoel Victor. - Meàeir03.
Netto.

N.O 426

Aditiva ao artigo 4 do projeto:
Acrescente-se ao referido artigo 4

do Projeto o seguinte parágrafo úni
co, haurido no parágra.fo 3.° do artigo
3.° da antiga Constituição de 1934:

"Parãgrafo único - A competência.
federal de legislar -sôbre as matérias
dos ns. TI, VI, VII, X, XII, emigração
e imigração. e I!.o XV do artigo 4.°,
não -impede a legislação estadual su
pletiva ou complementar, que, para
atender às peculiaoridades locais, só po
d~rá suprir as lacunas ou deficiências
da legislação federal, sem dispensar
ihe as. exigências" .

Justificativa

O pa.rãoarafo ora oferecido em adita
mento àquele artigo 4 do Projeto pa
rece-nos, rigorosamente indispensável
pela sua oportunidade, quer frente à
tra-dição histórica. do nosso direito
constitucional, quer em face das ma....
Mrias focalizadas nos incisos TI, VI,
vn, X, XII, XV e, também, emigra
ção e imigração, matérias essas que,
dentro 'nas necessidades e peculiarida
des de todo o país. múltiplas, vaTiega
das e dispares, reclamarão a legisla
çãü estadu9.l supletiva ou complemen
tar, sem ofenza, em absoluto, ao tra-
çado na legislaçã.o federal respectiva
aos. assuntos .abrangidos naqueles pre
ceitos da nossa futura Constítuição.

Basta:rá que os ilustres componen
tes da Grande Comissão Constitucio
nal recorram, com maior vagar,data
venia, aos debates travados, na Consti
tuinte de 1934, referentemente ao pa
rágrafo 3.0 do artigo 3.° da nossa se
gunda Carta Magna republicana, pa
ra cOli:~luirem, forçosamente, pelo ca
bimento desta emendS1, a qual nenhu~
prejmzo trará à coletivicfu<ie e que não
inva.àe as atribuições da União, an-.
tes lhe pres·ta concurso e ajuda, com
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a possibilidade de suplementaçáo e
complementação das leis que baixar,
atinentes àquelas matérias.

Sala das Sessões, 11 de junho de
1946. - João Botelho. - Magalhã8S
Barata. - Moura Carvalho. - La
'meira Bittencoun. - Nelson Parijós.

N.O 427

Aditiva ao D.o I do art. 5 do Pro
jéto:

Acrescente-se ao verbo "Desenvol
-ver", do referido n.o I, as expressões:
"e orientar" a colonização.

Justificativa

A emenda tem a finalidade de tor
nar mais explícito o estipulado no
n.o I do art. 5 do Projéto, atribuindo
a faculdade. aliás inevitável, de "ori
entar" a colêmizs..ção, !l2.turalmente de
acõrdo com as reais necessidades dos
Estados e, portanto, da N:'ação.

A simples expressão verbal "Desen
volver", data vénia, que segundo os
entendidos é "' desdobrar, estender,
.ampliar, difundir", etc., quaisquer que
sejam os sentidos por que se a em~

pregue, ficará mais clara e precisa
se lhe aditarmos aquel' outras expres
sões "e orientar" de que cogitamos,
-esclarecendo melhormente a intenção
dos legisladores, e favorecendo-lhes

.as intenções futuras.
Sala das Sessões, 11 de junho de

1946 - João Botelho. - Magalhães
Barata. - lrIoura Carvalho. - La
meira Bittencourt. - Nelson Pari

:iós.
N.o 423

Alditiva ao n.o n, do ari:. 5 'do Pro
.·jeto:

Acrescente-se à red2.çã·o atual ~l~
referido n. o II do art. 5 ào Projeto
as seguintes eXIPressóes: "Mediante

.créditos e cooperativismo", ~ncllli!1do
se entre as palavras "agr~ultcres" e
~indústria', as ~ress-J.es: "a ueouã-
ria" ~ ,

Justificativa.

A emenda aditiva, por .:.em dúviéa
alguma, procura completar o intuito
dos legisladores da G~an-de Comissão
Constitucional, os q~is, :Jüando es
tabeleceram no mencionado n.o m a.

'.oom!Petência da União. se!ll <:arMe-:-·

privativo, :p.axa "~mar a 3.ltricultLtra,
a indúst.'i2. e o coméreio", omi,tiram'
o setor de uma das· nossas !DJaic
res riqueza5: "a P€cuá....1a:·, sem pre
cisarem, por outro lado, a :l1.'Odgl1darle
de "anim.ar" aquelas fonte3 de rique~

za, que só poderá ser, na realidade.
~'mediante créditos e c'':~erarti.vi.!'~

mo" .
Quem qu:er que. ~e tenha oomo .com

;p.etente na esãera da condução e &0
ludonamento dos nossos prob!:em~

concoI'ldará., de pronto. oo'u a opo'"
tunidade da pl!"esente eme:l!ta- aditiva,
tão mais necessária quanto cabível
no corpo da n-osas fut1:ra Carta Mag
na que. como todos os E<:>tatutlJs' p{.
líticos, 56 lucrará pela clareza dos di
reitos, d(}s deveres e das atriruiçÕ€,"
dos cidadws e dos Pod'eTes. aue cons
tituem a Nação, que v€Iii!..a- a esta
tuir.

Estamos seguros qUE' a dou+,!'a Co
missão Consttucional. refletindo acêr
ca da objetividade d:?: emenda, nê.o
lhe negará o seu valil)<'~ a:Dôio

Sala das Sessões. 111 de ju~h.o de
1946. - João Botelho. - MagaZhães
Barata. - Moura Carvalho. - La
meira Bittencourt. - Nélson Pari
jõs .

N.O 429

.A:diiliva ao n. o IV de· art. 5 do Ptro·
jeto:

'.AJ~€sc:ente-s-e à redação ah!al do
reÍerido n. o IV dlo art. 5 do Projet'l>,
na sua parte final, as eX'Ol::"essóes 
Clesnrecia1Jml8nte do am1').3.r:) à :·JIate-r
ni~de e da .::l.ssistêncip,- à !::i.1ânciaJ) .

Justificativa

A emenda aditiva, conso9.ute se de
duzi~á da sua leitura, pretende 'eSpe
cificar o rensamento ip ,':JIllcilo .ti .'S
legisladores' da nossa Comi~~ão Con~c
titucion~l. que, quando estatuiram,
sem caráter privat~vo, entre as CO~

petências da União, a de "cuidar da
saúde públic.q, e da assi.s~:lcia social' .
:por certo incluiram naqu~~a fó~mU':l

. - "assistência rocial" - () am~aro à
Maitern:iJdade e a assistênci.9. à 'infân
cia" .

Nenhum prejuízo existir:.:;' d1e fut~l
ro. para a coletividade, se aquele nú
mero IV do mencionado artigo 5',' es
tabelecer, de modo esroeci~"l, pTOteçf..C
à MAternidade é à Infânch.

O nosso Pais pem p~4.ecid2 do grnn
de mal doe se nao dedIcar, com acura
do espírito de nacionalismo àdef~"'B.
intransigente e constant.e às .M.ate-"
nidade e da· Infância, pedras angula.-
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res do áumento de no..~s populações,
base firme de qualquer D2t:.~onalidaJde.

Dev-erianllOs adotar a politica cons
trutiva de espalhar. peloc; territórios
de todos os MUJn.iicípio.s do Brasill. e.
pontanto. de tordos os Estarlos da Fe
deração. Hospitais que centraJ.iz~ssat'I

df"...ntro das conveniências lacais e !lf:.
técnica mais aconselhável, serviços de
p!'{)teção às: gesta.n.tes e de a~s1Stêll
cia efettva à inlfância, inc1.llSive gab;
netes dentários. nos ~uais tôOas as
Mãies e os seus filho::.:. futu.ros. cifu
dáos eLa Pátria, eIroOlDlt·rass~m ~t'!'l
ta ajuda às suas necessd.c1ad-es mr.is
premen.tes. no debelamento das ep:
demias e das doenças, na ~ddJfu'São de
normas sanitârias i.mprescindív.:>is açJ

acautelamento da pr.ale ~;:)ente e d::],
descendência iUtlL1"8..

Acolham os· Ctignos componentes na
douta Comissão Constituclonal COIrO
prooedente esta emenda, r.... "'erão mi{'
recido as justas homenagens de todo
o Brasil.

sala. das sessões, 11 de. Junho de
11946. - João Botelho. - I~agalhãe.~

Barata. - Moura. Carvalho. - La~
-;neira BittencouTt. - Nelson Pari
iós.

N.O 430

Rãartigo 5.°, item VI, onde diz "Di
fundir o ensino", acrescentar:

Cíe assegurâr o rigoroso cumprimen- .
to das leis educacionais".

Justificação

O acréscimo vem por precaução.
apenas. Mas precaução sadia, que
l-embra objetivamente a responsabili
dade dos poderes públicos, nesta. opor
tunidade sócio-politica que vivemos,
onde as escolas serão fornecidas de
acôrdo com as tenãências de cada re
g:áo e o regime de trabalho do S€u

povo, num' caráter prático e eduêa
tivo.

A imprevidência do império e dos
primeiros anos da república deu-nos,
no setor educacional, essa herança
vergonhosa ae mcultura, que d-evemos
resgatar com vigilância diuturna e de
cidida.

Fo: a vigilância indormicia dos go
vernos dos países scandinavos que fez
brotar na alma do povo o gõsto e a
obrigação da educação popular, do
aprendiz..ctdo em função do traba.lho,

que trouxeram à nação o respeito às
leis -e a expressão do' seu papel no
seio da comunidade.

Também há quase um século des
pertara o govêrno ãa Inglaterra para.
os empreendUnentos da educação po
pular e sua finne observância, em
atenção a vozes oraculares. De fato~

já dizia RICHARD COBDEN, hâ oitenta e
tantos anos, com proveito, em uma de
suas obras clássicas: "Nunca nos acha.
remos seguros como nação fabril e
mineradora, enquanto invar:avelmente
se náo ergu·er uma. escola a par de
cada fãbrica e à boca de cada mina.
em todo o reino".

Aqui, já pregaram RUI.. MIGUEL.
COUTO e tantos outros; aqui vivem pre
gando, nesSe sentido, uma legião de
incompreendidos. E' hora do govêr
no despertar para ao vigilância dos
cuidados salvadores.

sala das sessões, 10 de junho de
1946. - Bríg:do Tinoco. - Rui San
tos. - ·Aureliano Leite. - Miguel Cou
to. - Bastos Tavares. - GetúZio Mou
ra.. - Pereira Pinto. - Paulo Fernan
des. - José LeomiZ.

N.O 431

Aditiva ao n.o vm do artigo, 5 do
Projeto:

Acrescente-se em seguida à red~çáo

final do aludido n.O VIII do artigo 5
do Projeto, - suprim:ndo-se entre as
palavras "histórico" - "a:rtístico" a
conjuntiva "eU - as expressões - "e
cuZtural/'

JustifiCati'8a

A emenda tem o escôpo de acau
telar as obras de valor cultural, que
naquela redação originária do Projeto
não estão, expressamente, defendidas.
como era intenção dos ilustres com
ponentes da douta Grande Comissão
Cónstituc:onal, que sàm-ente se refe
riram "às obras e monumentos de. va
lor histórico e artistico".

Pais de cultura ainda na. fase de
formação, porém possuidor de obras e
monumentos de cultura, que honrarão
qualquer civilização do Mundo, o Bra
sil precisa que no corpo da sua fu-
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tura Carta Magna se estabeleça, ta
xativamente, a proteção irrestrita a
tais monumentos e obras de sua cul- .
tura.

Dessa forma e com fundamentos tão
sólidos, além de outros que a Grande
Comissão compreenderá existem, e
desnecessário será expôr para justifi
car a procedência desta emenda, con
fiamos na inclusão. da mesmá.

Sala das Sessões, 11 de junho de
1946. - João Botelho. - Magalhães
Barata. - Moura Carvalho. -. Lamei
Ta. Bittencourt. - Nelson Parijôs.

N.O 432

Suprimam-se o artigo 5 e todos os
seus números.

O parágrafo do artigo 11 com todos
os seus números.

O parágrafo 1.0, 2.° e 3.°, do artI
go 13.

Os números VI, VII e VIII do arti-
go 34.

O número XI, do artigo 35.
O art:go 49.
O número XV, do artigo 16.
Os parágrafos 44 e 45' do artigo 159.
Os parágrafos 1.° e 5.° do artigo'

164.
O número IV e parágrafo 10, 11, 12,

13, 15, 17 e 23 do artigo 164.
Os parágrafos 35, 36, 38 e 39, núme-

ro XIV do artigo 164. .
O artigo 166.
O parágrafo 4.° do artigo 172.
O parágrafo 1.0 do artigo 173.
O artigo 186. e parágrafos.

Justijicaçã,a

Desses dispositivos os que não são
supérfluos não contêm matéJ:ia Consti
tucional.

Sala das sessões, 12 de junho de
1946. - Plínio Barreto.

N.D 433

O número VI do art. 5. o <Compe
te à União, mas não privativamen
te, velar. na guarda da Constituição
e das leis, e ainda o seguinte) pas
sa a ter a. seguinte redação: "Exer
cer ação supletiva, onde se faça ne
cessária por dt:ficiência de inici&r

tiva. ou de recursos e estimular a
obra educativa em todo o pais."

Justificação

A tendência atual, nos países de
orientação democrática e de educa
cáo descentralizada, é para exercer
ãção de suplência onde quer que seja.
necessário, pois de outro modo po-

. deria acontecer que, falhando por de
ficiência financeira uma unidade fe-
derativa ou parte dela, a coletividade
local viesse a ficar privada de assis
tência educacional.

Sala das Sessões, 12 de junho de
1946. - Lery Sa11-tos.

N.O 434

Redija-se o § 2. o do'art. 6.°:
E' veda;do aos pod-eres delegar 3ltri

ibuiçóes.
Justificação

A redação que se propõe at'asta n
\possessivo "seu.;>", ~. eIiiC'~n~O
no Projeto. Alem dISSO, é ObVlO qu~

nenhum polder é aurtori-mdu a delega:·
atribuições ~ertenceDJtes a outro.

A redação da emend:a {<orna, ou
trossim mais claro o peDS?mento, que
é proibir a delegação ~aJ. de _a,tri
buiçães, mesmo porque a cotaI. nao se
verificará, sob íPElDa de des?parecer o
poder deleg3JCior.

Sala das sessões, 10 de junho de
1946. - Dario Cardoso. - Pedro L'lL
dDvico. - Caiado Godói. - Diógenes
Magalhães. - Guilherine. Xavier. 
Domingos VelC!.Sco. - Lezte Neto. 
Artur Fischer'. - Ferreira L.ima.
Wellington Brandão. - .Plmio "Le7n!Js.
- José Augusto. ........: Leal'..dro 2Waetel.
- ,Tomás Fontes. - Moto, Neto.
DoZor de Andrade.

N.O 435

Redija-se -o art. 10:

Os membros do Congresso Nacio
nal prestarão, em sessão pública, ao
tomar assento, comprom~sso formal
de bem cumprir os deveres decorren
tes do. mandato.

Justificação

Substituiu-se na emenda a expres
são "contrairão compromisso" por.
"prestarão compromisso", pelo motl-
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N.O 437

seguinte modo, o artl-
vo de parecer esta.- mais apropriada.
para traduzir o pensame.ntó ,9.ue ~e
teve em mira. Quando aSSlm nao seJa,
é mais consagrada pelo uso. A troca
c.e "antes de tomar assento" pela ex...
pressão' "ao tomar assento" objeti
vou igualmente dar maior exatidão à
frase. porquanto não hã propriamen
te anterioridade ·~ntre o compromisso
e a posse. o· que, com efeito, existe é
g. contemporaneidade entre uma e
outra.

Finalmente, "cumprir os deveres
decorrentes do mandato~' é a E;'X

pressão que se deve empregar, vis:o
como o mem"lro do Congresso nao
assume o compromisso de cumprir
deveres, próprios ou pessoais, mas
aauêles .que lhe são impostos pelo
mandato.

De mais a mais. esta redação tem
a vantagem de evitar o oemprêgo do
possessivo "seu.c:". já demasiadamen
l,e repetido no Projeto.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Dario Cardoso. - Pedro
Ludovico. - Caiado de Godói.
Walfredo GurgeL. - Diógenes Maga
Lhães .. - Guilh.erme Xavier. - Do·
mingos Velasco. - Leite Neto.
Artur Fischer. - Ferreira Lima.
Plínio Lemos - Mata Neto.
Dotar de Andrade.

N.O 436

Aditiva

Ao art. 18, inciso TI, alínea b.. acre<:,,:,
cente-se, in fine:

... ressalvado o disposto no art~
go 2Jl.

Justificação

Diz o artigo 0 18, inciso TI, alínea b:
- "Nenhum Deputado ou Senaldo:

pod-2rá deSlde que empossado. OCUIpat
cargo uúblioo de que sej2. demissível
ad nutum,o o artigo 21, entretanto,
afirma:

"0 Deputado ou senador, inv,estW:o
na função de Ministro. nf..o perde o·
mandato" .......

Contradizem-se. assim, os retfe:r~dos
artig05, razão pela qual ~ imtpóe a
ressalva da emenda- supra.

Sala das Sessões, 12 de junho de
1946. - José Rornero. - Jonas Cor-

Redigir, do
go 21:

"O Deputado ou Senador, investido
n.... função de Ministro de Estado, per
derá o mandato".

Justificação
A presente emenda segue o pensa

mento do legislador constituinte de
91, que determina no parágrafo único
do artigo "50 à perda do mandato para
o Senador ou Deputado investido na
função de rviL.~tro de Estado.

:É o que me parece mais acertado
num regime presidencial. O Deputado
m Senador, nêsse caso, deixa de ser,
representante do povo para ser agente
de confiança do Chefe da Nação. O

. - projeto da Constituição, entretanto,
prefere seguir o espírito da Consti
tuição de 34, decalcandc em dois ar
tigos o seu artigo 62.

Assim, de acôrdo com o projeto, o
Deputado ou Senador podem ser mem
bros do Poder Executivo e do Poder
Legislativo. A ·substituição dos mes
mos pelos suplentes não corrige a ano-

.malia,· porquanto, em artigos posterio-.
res,. o aludido projeto determina que
ambas l:S casas legislativas podem con
vocar' qualquer Ministro para lhes
prestar informações em plenário ou
em suas comissões. E mais: o Senado
e a Câmar:a designar~,o·· dia e hora.
para ouvir o Ministro de Estado que
lhes queira prestar. esclarecimentos
Ol: solicitar providências legislativa;;.
lt o debate parlamentar, sem peias,
dos Ministros com o poder legislativo,
como nos regimes parlamentares.

No próprio regime parlamentar da.
carta constitucional de 25 de março
de 1824 o Deputado nomeado Minis
tro tinha de renunciar, para confirmar
o seu mandato com uma nova eleiç~o
(art. 29).

O equihõrio federal não resulta se
não da harmonia e L.'"1dependência· dos
órgãos da soberania nacional. E o
aludido equihõrio enco!!tra-se ani
quilado no projeto, porque os agentes o.
do Poder Executivo podem ser, ao
mesmo tempo. membros do Poder Le
gislativo.
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'lPor fôrça do regime mesmo 
dizia Almachio Diniz - os Ministros
de Estado não poderáo comparecer
às sessões do Congresso, e só por es
crito se comunicarão com êle. ou pes
soalrr.ents. e::l conferên~ia., com as
comissões das Câmaras", conforme o
estabelecido, em linhas gerais, no re- .
gime presidencial Dorte-americano.

Relações mais estreitas, já ponde
rava Carlier, apenas servirão para in
centivar conflitos, tomando oscilante
B. condição dos ministros e multipli
cando as questiúnculas políticas, com
sérios prejuÍZos à Nação.

Dêsse modo, por incompatibilidade
de exercício e por presunção juris et
de jure. a aceita~o do cargo de ~i
oistro pelo Deputado ou Senador J.m.
porta em sua renúncia ao mandato.
Essa a diretriz que nos compete se
guir, se !1áo quizermos afundar no
cáos o regime federativo e a expressão
da própria democracia. Já temos, do
regime parlamentar, a triste experiên
cia do império. E basta.

Sala das Sessões. 11 de junho de
1946. - Brigido Tinoco. - Paulo
Fernandes.

N.o 433

lPropomos a S€guinte re -iação par2.
o § 1.0 do art. 27:

"Será de sete o número "nínimo d~
deputados por Estado e pelo Distrito
Federa-l, cabendo pelo menos um a
cada Território".

- Justificação

Não há necessidade ce esfôroÇ,)
pera mostrar o absurdo a· que, por
mera falha de redação, f("i leVI3:::lo o
disiPositivo, a.ssim redigido no ProjP.
to: li O número minimo d.os depu
tados será de ,s.ete }Xlr ·Est.a,do e pelo
Distrito Federal, e de um por Terrl
tório". Pretende o texto Qve um. Es
tado não .tenha menos de rete depu
tad:os, assim como o Disttitc Federai..
:rada mais razoável. O Que nã:o se
concebe é que a lei proi.b::t uma coisa
1mJpossivel (a não ser arimêtit'amen
te), isto é, q.ue os Territó"'ios tenha.m.
menos de um deputado cada UTr' .
Abaixo do limite de ~te. ~ÓS enoon
tramos seis; cinco, qUqtro P.tc Abad.·
~o do limite de um. não €:tContrare·
-mos senão meio deputaido, um têrço
-ele deputado, um quinto de deputado,
~~ O limite mínimo ootaibelec.itlo
já. é o mínimo dos li:nites. Deve-s.::,

pois, c1izer "... cabenldo peZo menos
um a cada Território".

sala das Sessóes. 12 de j~hô do:
1B46. - Vieira de Melo

N.O 438-A

Aos arts. 28, I e 61, parágra!o
único:

Redija-se da seguintes forma o ar
tigo 28, I:

Art. 28:
"I - O recebimento ou não da

acusação contra o Presidente da
República, nos têrmos do art. 61, e
contra os ministros de Estado, nos
crimes conexos com os do Presiden
te da República.'·

Redija-se da seguinte forma o ar
tigo 61, parágrafo único:

"Art. 61. O Presidente da Repú
blica será submetido a processo e jul
gamento, depois que a Câmara dos
Deputados receber a acuss.ção, pe
rante o Supremo Tribunal Federal,
nos crimes comuns, e nos de res
ponsabilidade, perante o Senado Fe
deral.

Parágrafo único. Recebida a acusa
ção ficará o Presidente da Repúbl1
ca suspenso das suas funções."

Justificação

Afigura-se-me que os arts. 28, I e
61 e seu parágrafo, colidem c')m o
art. 31 do projeto. Ora, se o jul
gamento do Presidente da República
cabe ao Senado Federal ou ao S.
Tribunal Federal, consoante o caso,
como a Câmara dos Deputados vai
declarar procedente ou não a acusa
ção?

Parece-me que declarar procedente
significa dar como provado. Como
pois admitir a antecipação da Câ
mara em processo e julgamento que
competem a outro órgáo.?

Logo, a Câmara deve restringir-se
ali recebimento. ou não da acusação,
como um juiz preparador, que rece
be a denúncla, entendendo que o
caso se ajusta à hipótese legal, sujei
tando apenas o acusado a processc
e julgamento.

E' o que a. emenda pretende cor
rigir •
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Sala. das Sessões, 12 de junho de
1946~ - Aureliano Leite. - ToZedo
Piza. -' Paulo Nogueira.

N.O 439

substitua-se pelo seguinte o arti
go 29 do Projeto:

Art. 29. O Senado compõe-se de
u-ês representantes de cada Estado e,
três do Distrito Federal, eleitos, res
pe<:tivamente, pelas assembléias legi~.

lativas estaduais e pela câmara mlIDl
cipal do Distrito Federal.

§ 1.0 O m-andato dos senadores oor
responderá à duração da. assembléia
que os eLeger.

§ 2.0 A eleição, que deverá reali- '
zar-se ao inaugurar-se a legislatura,
fa,r-se-á mediante voto uninominal, a
fÚll dB assegurar a representação da
minnria.

§ 3.° OS senadores são substituidos
nos casos de vaga ou no do impedi
mento previsto no artigo 21, por um
suplente eleitó simultâneamente com
êle. '

Justificação.

A existênoia do Senado nas mader,..
nas democracias justifica-se pelas se
gUintes funções, que lhe são atribuí
das geralmente:

1. Representação dos 'Estados como
membros da. Federação.

2. Câmara reviSora.
3. Tribunal especial de justiça.

Com nenhuma destas funções é m-
compati'vel o modo d:a constituição
alvitrado. Pelo contrá.rio, a primeira
e a terceira são mais conformes com
ela. -Não sendo propriamente repre
sentanteS do povo, m~s embaixadores
d-ôS Estados, é natural sejam os sena
dores eleitos pelas legislaturas esta
duais. COmo juizes, também lhes fica
nlelhor êste modo de eleição. Quanto
à função revisora, sendo esta mais de
critica e ponderação, que de reple
sentação d.a. opinião, que, aliás, se fa
ria imperfcitamente, nada perde o Se
nado com serem os sem' membros elei
tos pelas legislaturas estaduais.

Pelo contrário, o sistema :io projeto,
apesar de consagrado pela traàição.
apresenta graves inconvenientes:

1.°. Assenta sôbre o princípio ma
,joritário e exclui a representação da
minoria, em cada. Estado.

2.°. Graças ao critério da renova
ção parcial, é sempre uma expressão
retardada e imperfeita do estado da
opinião pública. .

E' certo que o processo de eleição
dos senadores pelas assembléias esta
duais foi abandonado nos Estados
Unid<ls. Mas a causa que a isto levotl
~aüa tem propriamente com o sista
ma, em 51, senão com a conhecida cor
rU1Jção dos costumes políticos naque!e
pais: a facilidade com que as assem
bléias estaüuais admitiam certas in
fluências para ... elevar ao senado na
República determinados hom.ens de
negócd.os. Tais influências são, como
se sabe, onipotentes e onimocias na
grande república americana. - Raul
Pila.

N.O 440
Buprlm.am..se, no art. 30, as pa

l2.vras:
·SUbstituí-lo..ã, nas ausências e im

pedimentos, o Vice-Presidente daquela
clmlaJ:a. do COngresso Nacional".

Justificação

O § 1.0 d'O m. 11 do Projeto JA.
inclue entre as atribuições de cada.
uma das cãma.ras a. de "el-eger a sua.
m-esa.u. Ora, tõtla mesa, seja. ela de
,associação, sociec3Jad,e, câmara, con...
gresso, sindicato, etc., tem um vice
pl:'eSidente • Onde quer que ha.ja. ~
Presidente, manda a contingência hu..
mana que se lhe dê um substituto
eventual, com a denominação de vice
preSidente. O que \) dispositivo quer
é abrir uma exceção n{) caso do Se..
nad'o~ atribuindo-lhe um Presidente
nato, que é o Vice-Presidente da Re
pública. Nã.o há necessidad-e de dizer
que, nos seus impedimeutos:"b.quele t\
tular será substituido pelo vice-presl..
d,ente, por isso que é esta a. f~nçãQ

normal e precípua dêste. E' uma.
abundância de palavras perfeitaInen
tf" d€snee-essária. E a. prova· disso é

.' Que, de referência à CâmaTa d~

Deputados, não cogitou a lei de Pre..
sidente e Vice-Presidente. Trata.-se
de matéria regimental que, a. bem da
sobriedade do texto, deve ser el1m1
Dada.
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saIa. das Sessões, 12 de junho de
il946. - Vieira de MeZo.

N.o 441

Redija-se assim o parágrafo 33 do
artigo 164::

" .As emnresas industriais, comer
ciais e agrlcolas, em que trabalhem
mais de cinqüenta pessoas, são obrl
ga.das a manter ensino primário gra
tuito para os seus servidores e os fl
111Q5 déstes, com exceção das emprê
sas situadas nas capitais dos Estados
~ no Distrito Federal. As emprêsas
industriais e agrícolas, naS condições
acima, não poderão deixar de Inlinis
trar ensino profissional aos seus tra
balhadores menores, t·udo pela forma
que a lei determinar".

E o parágrafo imediato - o pará
grafo 34 do mesmo artigo 164, redija
se do seguinte modo:

"Ao cidadão brasileiro é permitida
a revalid:a~ão do diploma expedido por
estabelecimento estrangeiro de en
sino" .

Justificação

O parágrafo 33, em sua primelta
!parte, obriga a que as emprêsas in
dustriais, cc-mereiais e a.gricolas, desde
que nelas trabalhem mais de cem pes
soas, ministrem ensino primário aos
seus servidores e aos filhos destes,
condicionando essa obrigação, porém,
à inexistência de ensino primário ofi
ciaI suficiente no local em que são
-estabelecidas essas eIXip'rêsas.

Ora, sabemos muito bem que, fora
das capitaJs e do Distrito Federal é
sempre insuficiente o ensino primá.
rio. Os nossos municípios do interior
ostentam a. triste realidade, em mé
di~, de 70 % de analfabetos. Há ca
pitais do Brasil, é verdade. que con
ta,m com cêrca de 60 % de ilet!'S.dos.
como· Terezina e Goiânia. l\tras são
exceções, que desaparecerão com a
l11ova' discriIninação das rendas e com
as me~d.as já. constantes Cio projeto
de Constituição, e que Serão certamen
te aprovadas.

Toda.via, achei" milito suav~ a me
dida previs'"..a no parágrafo 33, com
relação a empresas em que tl"abaJhem
m,'ais de cem pessoas. O número é ex
cessivo. Seria agravar o proble:na.,

em futuro próximo. O razoável, por
tanto, é estabelecer. es..,~ obtigatone
dade do ensino primário nas empT'ê
~ em que labutem mais de 50 tra
balhadores, porque êsse núm~rC' já é
apreciável, levan<io-se em cont:l. a mé
<lia de. três filhos menores para cada

-trabalhador.
Ai.n:d'a o pa:rágraio 33, em seu fin.al,

fala na obrigatoriedade do ensino pro-
~ .~

flssioDZl apenas para as empresas lU-
dustriais. Por que afastar' dessa res
ponsabilidade as emprêsas agricola:;,
num país eminentemente agrícola, em
que os trabalhadores rurais carecem,
mais do que qualquer outro, da. ~UC~.N

-ção em função do trabalho?
Penso que o parâgrafo 33. como se

encontra na presente emenda, dará
melhores frutos.

Quanto ao parágrafo 34,' do mesmo
artigo 164, a emenda é ainda muito
mais procedente. Por que somente ao
b:rasileiro nato é permitida a reval1N
dação de um diploma ex:pe-wdo por
estabelecimento estrangeiro de ,:,nsí
no? Por que não incentivamos int.e
ligências alienigenas. que aqui estão
a serviço do Brasil .e escolheram êste
país para a sua pátria? .
;"A exceção é lamentável. O nativ1s

mo, nêsse setor, é odioso. Devemos
proporcionar meios de vida próprios
3,OS que procuram o Brasil como sua
pátria. Quantas mentaJ:idades estran
geiras, cientistas notáveis, encontra
ram refúgio condigno na América do
Norte e receberam incentivos pàra o

,trabalho consciente. endeusando a
terra dadivosa! Lá, tôd:as as fôrças
~e movimentam em proveito da gleba.
acolhedora, produzindo com dedica
ção e vontade renovadàs. ~sse o mis
tério da grandeza dos EstadC'..s Unidos
da América do N-orte. cujo exemp:'o
sadio devemos seguir nessa conjun
tura.

Sala das sessões, 10 de junho de
1946. - Erigido Tinoco. ~ Rui San
tos. - Aureliano Leite. - MigueL
Couto Filho. - José Carlos Pereira.
Pinto. - José LeomiZ. - Getulio
Moura.

N.O 442

Ao art. M, §§ 1.0, e 2.0:
Redija-se pela. forma. teguinte o

§ 1.0:

.Art. 36.
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"§ 1.o fPertenoe ex:clusi'ValUente aos
membros da Câmara dos DeDu.ta'C1os
e ao PIesiJdente da República- a ini
ciativa da. lei de fixa~o c1las fôrças'
armalda5 e de tôdas as leis sô'bre m..;'-

téri.a financeira". '
:suprifua-se do § 2:0 , a última p3.:.-

te, de maneira a que fique assim re..
digido:

"§ 2. o Gus;rdaida. a c:>lIli);>"!tênc1a
da CâmaI'a dos Deputaldos :~ do Sena
do Federal, assim como a dos -Ttibu
I"..ais Federai:s, no que CO!lcerne at'8
re.5tpeotiV'os serviÇO'S admini5t.rativos.
cOllJlI)etente exclusi'Wlmente ao Pres~- .
dente da ·República ao iniciativa das
leis que criam elIlípreg,OS em s€"t'Viço,c;
existentes e awnentam VeiD.cim.~ntos",

.Justificação
Quanto ao § 1. o, a eI!'~nda tem

pOI" objetive esclarecer u.ma o"tlscu..~
dade.

A iniciativa referida só .000e cab~r

a membros da Câmara e náo à Câ
Il13Ia como ent1JdaJd.e.

Quanto a.o § 2.°, a eme"1~;n:a. p:rere:"'
ae· fazer desapaxecer UlIl-a' contraldi
ção v:isi~~, da última parte 00sse pa
rágralfo com O: § 1. o Realmente, se
{) ~Iimeiro atribui co~tf'ncia à Oi
mara dos Deputados ~ ao P.r:ezi:denta
da Re-púb1i~ para a iniciati1V'3. da lei
de fixação das fôrças armanas, com,,:
o segundo ~e reierir-6e CJ()Zr-O

comlpetênci2. exclusiva do Pre..~ente
da República. "3. lei de fbcaçãJo da~
fôrças arIn2idas"? N3I ''Verdade no
primeiro. fala-se em inici..arJiV& <ie 1..:!1
de f~ção; e, no segu1'll(i.o.- fala-re em
iniciativa de lei que m-odi!fiqlle. no
d~U!I'S() .de cada legisl:a.tura, a. lei de
fixaçã,o. Há uma contr3.idição, ou há
l.lIOO, dmerenciação propositada? iRes~

ponc:ia o :plenário.
Sala das SesÕ€S, 12 de junho d~

1946. - Aureliano LP.ite. Tolerlo
Pisa. - Paulo Nog'l.l-eira.

N.o 442
Ao art. 64:
SUlPrima-se o seu parnz,l"afo único.

Justificação

\Podem ser fàici1m...-~te numeraldos
quatro métodos, "pelo menos, de pre
paração da. ~ropoota. or~~n'tã.r a
que deve ser remetida anua1Inen.te ao
Oongresso ;pela Presi.d~nte da ~
bli.ca:.
. Num de1es~ o mais tõsco e prim1tl'
vo, as propostas são encaminhac.as
a. div-ersos 'ministérios. Nos outros três
existe entre a ?res.1dêncis. e os minis~

térios U1Dl órgá:o ín:te!medlá.tio, que
estlJlda, e coordena a.s propc:stas pe.:r...
celadas. Na IPrá.tiIc:a comtun s. váriOS
países, ésre orgão tem sido o Minis
tério da Fa2xm,da. Contr'\ essa prá.
ti.~ se têm levantado ult1m.ament,e
yares au'toriza'tiás .

Os Estados Unidos chegaram me<;
m'O a cr1ar uma repartição es.pecial
para o estudo a:p!"ofunda~Oo das ver
bas orçamentárias e da S~lS. eficà.en~e
aplicaç.ã.o, subol'\dina:n:c.o-a di:ret.ame~

te ao Presidente .da R~lioa. Dizem
os estudiosos da. organizla'Ção Am-er:.
cana, que êsse· processo tem :.n-odu
zi.dQ ótunos res'U1Jf:.aJdos . P':"'I fim. há
a1gun.s que pugnam pela entrega.' d1.
ela.boração. orçamentária -a um depar
tamento geral de aónlinistr.lção. ta!!'
béln ool-oca.do diretamente Eob á ?re
sidência. da Riep:úcbnoa, e que tenl.h.a
outra- sf'tmçóes relativas.a. 'P~ssoos.
malterial, etc;

Seria muito discutível di7.er que a
, CX!Pe1"iên:cia, já. se inclinou (!.ert:il'litirva

mente por qualquer dêstes três :mé
tot1os . Assim, pois, não WlCllbilizemo5
com um di..~it1:vo constitucional r~
gido o progresso adm-i;qistrartivo d:)
país.
- Sala. dias Sessões, 11 de jlllLll<> de

1946. -- Míltcm Prates.

N.o 444

I:nclua-se ~o artigo 67 o segu1:nte
item: LI! - Os JuiZes e tribunais lo
eais; substitUiam-5'e, em cODS€qü@ol
eis.. os n1Í.llneros m, IV. V e VI por
IV, V, VI e vn. ~

Justificação

A e.n.um~áo dos 6rgãos do Poder
J''UdiCiárlo está. 1Incom'Ple:ts. no Projeto.
Não é comrpreensivcl se debte de con
siderar a justiça loca.l como parte dês
se Poder, uma. vez que os juizes esta
duais exercem ft:.llçôe$ eni1nentemell
te nacionais, como sejam. as de julga.r
as ea"üSSS em que a. União ê interessa
da e as eleitorais.

Além. de 1njusta. a. exclusão é Ül~

congruente,. desde que se 1DJcluiu 11&
enumeração 3. justiça eleitoral, que é
.acess6na.. tanto que as funções a. ela
inerentes são exercid.'3.S pelos membros
da" Ju:st1ça. comum.

Sala ds.s séssões. 10 de junho de
1946. -Dario Cardoso. - Caiado Goã6í
- João. de Abreu. - Peâro Luãootco.
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- GaZeno Paranhos: - Oswaldo Lima.
- GUilherme XavieT. - Domingos Ve-
lasco. - Leite Neto. - Artur Fischer.
- Ferreira Lima. - Mota Neto. 
Do'!or de Andra.ãe. - Plínio Le"I1U». 
José A11.g1LSto. - TomáS Fontes.

N.o 445

Arti. 68 - § 1.0 suprima-se a parte
final.

"O tempO de serviço público federal
e o estadual computar-se-á in~egral

mente".
Justificação

A lei ordinária cabe regular a es
pécie. O dispositivo, aliás, é restritivo
do que já se dispõe, porquanto a. lei
vigente manda computar também o
tempo de serviço Municipal. Seria o
caso de dizer-se,· talvez, serviço Pú
blico de qualquer natureza.

Sala das sessões, em 12 de junho de
1946. - Aderbal Süva. - Orlando
Brasil. - Roberto Grossembach.er.
Rogério Vieira. - otávio Cos.ta.

N.O 446

Redija-se o artigo 69:

Os juizes, ainda que em disponibili
dade, não Púdem exercer qualquer ou
tra função pública, salvo o magisté
rio secundáTio e o superior e cs C3.505
previstos na. C01ldllitmção. A Violação
dêste preéeito importa perda do car
&'O judiciário e de tôdas as vantagens
earrespondentes" •

Justificação

A proibição imposta aos m8.t:,oistrados
de exercerem outras funções é neee5Sá
ria. a fim. de evitsr distladam. em ou
tJos encargos, a sua atividade. quetô-

.da deve ser dedicada. ao serviço ju
diciário. No respeitante ao exercício do
magistério sttperi<:ll' e secUI1ldárto, po
rém, é de todo justüicável a exoeção.
Quanto ao magistério superior, po:rque
o juiz que ocupar uma cátedra. de Di
reito, por exemplo, estará enriquecendo .
e sua. cultura jUl'idfca, com evidente
V'antagem. Para o d:esempenho da ju
dicatura. do mesmo passo que os alu
nos se benefi.cia;ráo da sua prática fo
rense. Também no exerc1clo do ma
gistério secundário, a sua culttIl"a ge-

ral só terá a ganhar pelo -contato 3l

que fica obrigado diuturnamente com
as disciplinas constitum·tes do curso de
huma.nidades: De mais a mais, nin
guém. ignora que, nas comarcas do
interior do país, onde há caI"ênoi:a de
pes<:iOO.S cultas, os juizes poderão pres
tar inestimáveis serviços geIiD..OO ca.
dei!'.as nas escolas normais ai exis
tentes.

Não se deve esquecer ainda que a
proibição das acumulações no magisté':
rio, ímposta pela Carta ele 1937, trou
xe as piores conseqüências, principal
mente para o ensino sectmdátio em
muitos Estados, cujos ginásioo perde
ram 05 seus melhores professores.

saIa das sessões, em la de junho de
1946. - Dario Ca.rdoso. - João
d'Abreu. - Galena Parannos. - Do
mingos Velasco. - Leite Neto. - Ar
trtr Fisc'lter. - Ferreira Lima. -' Plí
nio Lemos. --: Welington Brandão. 
Dolor de Andrade. - Graco. Car
àoso. - Tomás Fontes.

N.O 447

Onde convier:

As partes ou seus representantes.
podem ingressar livremente em juiZo,
independentemente da. prova de qUi
tação d.e quaisquer impostos. taxas ou
contribuições. excetuado. apenss o
impôsto de sêlo relativo aos atos fo
renses.

Justificação'

Constituindo obrigação precípua dlJ
Estado a da prestação jurísdicion'3.1,
não é compreensivel seja. êle o mah>r
oposi1io.r ao ingresso das partes em
juízo, a.travéz de exigências.de ordem
fiscal. Declara a. nossa lei civil :::lue
a todo o direito corresponde uma ação
que o assegu,:,:..n; se assim é. ilegal e
injustificada se toma a exigência d~s

provas de quitação, por constituir uma
restrição ao princípio.

Consoante afirmou o ilustre magis
trado e professor Guilherme ~telits.

no Congresso Jurídico Nacional em
1936. U essa é uma questão sóbre 9.

Qual não pode haver duas opiniões.
tão condenada é a exigência..
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sala. das Sessões, 10 de junho de
1945. - Darf.o Cardoso. - Caiado
Godoi, -. João d'AbTeu.. - Pedro
Ludovico. - GaZenc Paranhos. ,
OsvaJilo Lima. - Guilherme Xa:vier. .
- Domingos Velasco. - Leite Neto
- Artur Fischer. - Ferreira L:ma.,-
DoZor de A1Ulrade. - Mota Neto. 
Tomás Fontes. - Graccho Cardoso.
- Plínio Lemos. - WeZlington Bran
dão. - José Augusto.

N.O 44H

Redija.:.se \) número r do art.igo 7'7:

PrOC€ssar e julgar c.rig'niriarnente
~ o nú.mero IH: Julgar ~ .r€'C'l..lrSO

e},,~r&or.diná.rio. as ca1!SaS ne'l'ic.idas
em única ou última instâI'~cia:

a) quan!do a decisãc fQr contrária
a. qua]quer óJ.spositi.v) de..;la Const~·

tuiç.ão ou de lei federal. sôbre cuj<'l.
aplicação se haja questionado;

b) quando se discutir a ~géncia oa
a vaJã,dade de lei fedel"ail t?m f,q,oo d~

OO:t'l!Stituiçã.o Je a d'eCisão reoorrid9.
negar -aplicação à lei controverlida;

c) quarn:do se contestar a w.lidJa ie·
de lei: ou a to dos gov~mo.': locais er...
f3Jee da. lConstituição o~ de lei -federa~

e a decisão do tIãbun-aJ. !ccal julg-ar
válida essa lei ou ato·•

d) qU3:ndo ocorrer diV'e-:s'iid2de -de
in;terrpretação de:fimtiva de lei 'federal
e.n'tJre tribunais inrferiores. locz.is ou
fed~is. como. entre. qU2Jql1er deles e
o próprio Supremo Tribunal Federal~

Inclua-se no número W do mesmo
aI'ltigo, SAIltes das palawa5 Tribunais
Federais de RíeoUISOS. a. expressá..
4<tri~unais locais".

Suprimam-se os itens IV e V do ar
tigo 81. que aliás deviem ser III e IV.
havendo manifesto êr'o c.e numera
ção no Projeto.

Jusiificacão

E' de evidente neces-;idade a substI
tuição da pa1aV1'a "ortlinoària..Tl1ente·'
por "orig"inàriam.ente,'.. no 'nú1n~oI

do a..."i.igo, pois parece ter havid.o er.
gano man.iJfesto no emprêgo de ~a,

pela outra.
A emenda concentra 'lU) S~1JTec.mo

Tr5;bunal Fede..""a1 a. co1'Dlpetência pa.r"l.
j~ os recursos ext!'aorCináríos.

Conforme €}'qpôs o pr.une~lo signa;ti
rio, em. discurso proferido a 6 do cor-

rente. não se justifica a cuto"..'lga de
cOIJJPetência aos Tribunais F~erais
de Recursos para o ju1gam-ento do:,
recunsos. extra.ordinários, porquanto a
finalida:de' dês.se remedium juro é
assegurar a intangtbilidarl~ da Cons
tituição. garantir a s~pr€'"naci?... das .
leis fed-erais sôbre <-s estaduais e
manter a unidalde -do direito federa·;.
em todo o país pela uniformização da
jutis:p:rudênc'ia tocante à ~.<"a aplica
ção. Para atingir êsse de3lder3Jto, .é
de mister se entregue o 1ulgamento
dêsse rec:uxso a um ó.vgão único e ·unQ,
cujas decisões ObriguPID a todos ~
juízes e tribunais. como é Supremo
Tribuinal Federal. Derretir tal CQl!n.
petê:rreia aos Tribtinais d~ Recurso:;
será abrir ensejo a g:-?.;n:de ba'!Jbmbia,
;pela impossiJbiliàlade q:ue ()~'Siona..Tâ à
uniformização jUl'ispru-dem;'jaI. Os triw
bunais de' Recursos devem julgar
~a.pell1'as. em oogmnda instâ!l.cia. os fei
tos em que a União for inreressalda.
O afastamento destas cau~s da órbi
ta do supremo Tr1bun.t:tl df>..salfogã.-lo-á
suficientemente .

lPara. ..mais desonerar êst.e órgw, st!
!prime a em.enda o recurso ~i
n:á.ri.o, ,no caso dB ser a decisão oon-

. tr8.ria. a litera::l di9posiç.áo de lei. uma
vez que a ação rescisória é o remBlio
específico para o ataque a' tais óect 

sões.
Para os casos de inter!prc~açõesdis

parata4a5" que importem na negaç9.o
àa. lei, prevê ela o ~urso C<ml funda
mento na letra a. última 1-3J'Ite.

Substituiu-se. na 1e.tra b, in fine, a
paiJ.a.vra " iInfp.ugnada·, por· ·'controver·
tida", ;porque. no caso n1.o se traJta
1pl"Optiam-ente de lei impugnada ou
repelida. mas de lei cuja ~gêrcla ou
:validade é discutida ou duvidosa..

O acréSlc'imo das nalavl'âS" tribu
na.is locais" ao item Iv do art·igo 77.
'é coro1ário da conrentrnção às com
petência eXltraol'ldinál'i.a, n~ qual se
inclui a relati:v.a às revisões cri!ni:na1S.
no Sru:orem'O Tribunal Fed:é'!"al. A su··
:pressãO dos n.úm'eros IV e V do aI!tf
gO 81 ,é resultante da. devolução ao
Supremo Tribunal dq. com;p:etênci g,
})ara j-ulgar as matérias de que tra
tam.

Sala. das sessões. 6 de .iUlt:."lO d.e 1946
- Dario CarãosfJ.-- Caiado Godói.
- João d'Abreu. - Tomás Fontes.
- Pedro Ludovico. - Mata Neto. -
Osvala.o Lima. - Guilherme Xa.vier.

Ferreira Lima. - ;Artur Fische1".
- Domingos Velasco. - Leite Neto.
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N.O 449

Artigo 77, TI, letra a - substituir
por

a) as decisões de única ou última
inStância dos· tribunais locais ou fe
derais sôbre mandados de s-egu...-ança
oU habeas-corpus, quando den~ga
tórias, desde que fundados exclusIva
mente na Constituição Federal.

Justificação

A matéria de habeas-corpus ~e:re
normálmente ser deci-dida em deflm
tivo pelos Tribunais locais. . _ .

O recurso de tôdas as declsoes. de-
negatórias para o Supremo Tribunal
é uma das'causas da demora do julga
mento dos demais feitos pelo Supremo
Tribunal Federal. Por isso, deve êste
recurso ser limitado à matéria cons
titucional.

sala das Sessões, em 12 de junho de
1946. - Aderbal Silva. - OrZando
Brasil. - Roberto Grossembacher.
Rogerio Vieira. - OtaciUo Costa.

N.o 450

Substituir os artigos 77, m e 81, IV,
pelo seguinte:

Ao .artigo 77, m:
"Julgár em recurso extraordinário as

causas decldidas em única ou última
instância, por qualquer juiz ou Tri
bunal: .

a) em ação rescisória quando se
questionar sóbre a aplicação de tra
tado e lei federal l3 a decisão fór contra

. ela;
b) quando se discutir·a vigência oU

validade da lei federal em face da.
Constituição e a decisão fôr contra
ela;

c) quando' se ques:,ionar sôbre a
aplicação da Constituição ou de lei
federal e o Tribunal negar a apl:
ca.ção;

à) quando se questionar sôbre a va
lidade de lei ou· ato dos Govêrnos lo
cais em face da C<:lnstituição ou àe lei
federal e o Tribunal julgar vâlido o
ato ou lei impugnados;

e) quando ocorrer diversi<iade de in
terpretação da ConstitUição oU de lei

federal entre dois ou mais Tribunais
ou entre qualquer um dêles e o Su-
premo Tribunal Federal. ,

Ao artigo 81, IV e V, suprimir.

Justificação

Esta emenda vi..sa atribuir ao Su
premo Tribunal Federal a compe
tência única e exclusiva para rever as
decisões de última instância em que
se agite a questão federal, gompe
tênc:a que não pode ser nem dividida
nem partillÍada, sob pena de sacrifi
car-se a unida'Cle do direito 'e da sua
interpretação. Modificou-se a letra a
que se referia à decisão contra literal
disposição de lei federal substituin
do-se agora pela rescisória o qu\~ vem
colocar a questão em seus devidos
tênnos, porquanto as questões pro
postas contra a violação de expressa
disposição de lei, tem o caráter res
cisório. Dai é que se deve interpôr o
recurso para o Supremo TribUnal Fe~
deraI. -

Sala das Sessões, em 12 de· junho
de 1946. - Ad.erbal Silva. - Orlando
Brasil. '- Roberto Grossembacher. 
Rogerio Vieira. - Otacilio Costa.

N.O 451

Artigo 77 - II - letra c - supri-
nllr. -

Justitteação
"

O julgamento dos crimes políticas
deve ser atribuído ao Tribunal de re
cursos porque constitui, matéria de
sua alçada específica, como Tribunal
Federal .

Nada justifica a apreciação dos re
cursos sôbre crimes politicos para
uma instãncia como a do Supremo
Tribunal Federal.

Sala das Sessões, em 12 de junho
de 1946. - Aderbal Silva. - Orlando
Brasil. - Roberto Grosemoocher.
Rogério Vieira. - Oiacflio Costa.. ,

N.O 452

iRe:dija-se o artigo 79:

São instiJt.uidoo três Tribtmais Fe·
derais de !Recll.rS{)S, com a ':ocalizaçã!)
e a jurisdição territoriaJ: que forem
detenninadas em lei.
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A localização dos 'Tribunais Fe·
derais de Recursos n'io d~ve figtlIT:
na Constituição: é assu.nrvO da alçada
de lei ordinária. ALém de ::e .não t!'&.
ta~ de matéria constitucional, a de
siJgnação das sedes dêsse.5 tribunais
pela Constituição dará margem a in
coerência. porque, sen10 pomu~kia a
institUição de outros, t.erernos fatura..
men'OO tribtmais de re('ursus lcoal1z\
dos :por dispostti:vo constitucional e
por lei onli.nária.

'Sala dias Sessões, 6 de junho de
1946. - Dario Cardoso. - ,pedro L~;·

dovico. - Diógenes Maqalhães. 
João d'Abreu. - GuiZker'r.·e Xavipr

Domingos Velasco. - 1'Jeite Net\).
Artur' Fisciter. - Ferre ira Li11t(l.
Tomás Fontes. - lI·rota Neto.

N.O 452

Substitutiva à 'Orimeira ll:\l"tc <10 0.::-
tigo 79:' -

Substitua-se .a redação dn. IPrim~·\rn.

]parW do a:rtigo 79 do 1?ro.1ct o po~t\L
emenda:

"·Art. 79. Os TnLbunnis F~cLcmls
de Recursos serão cinco, sccl1..rudos, rcs
lPectivam-enre, no Dist!"ito ",""deral. em
São Paulo, Pônto Al-ec.o-re, Eecift: c Bf.2'-
'1,' "l.e!ll •

Justifica:tiva

A emenda abrange p.:h"'Clu::av:l c uni
camente a primeiom ~rte do posW
lado do Projeto. ficando !:w.lvernvc!,
conseqüen.tement-e, a SU'1. s~p;und:L
partte, assim cOIIlee.bida: "IA lei detê!'
minam a jurisdição ter-it:Qrbl de
cada umu

•

Visa a substitutiva. r:om. e!clto. m~ ..
lho'1" e mais pronta à1stl'ibul~{\.o dr.
justiça, aliás dentro d~ te:: 1én.clu. (JU('

presildiu a inoyação proc<"!hmte. n[h
ta:da pela Comissão Constitucional, ('\0
acréscimo. no nosso Judl\~lls.rlrl, dos
alu'lidrlos Tribunais Fedc~tl~ de n~
cursos.

Se investigarmos as ntrlou1.çÔ1'M de
legadas aos ditos 'n"l~unn1.'i. jp~r !õr
ça do ,preceitualdo no n~~. UJ, mime
ros I a V, do Projeto Chf'Htll'.I'!nO."l o.
conclusão indesm-entiv('l dl' 'VItl1lt.ll(!l'M
que resultará para o Pnis l", ('m <lS
pedal. ,para .o Judidár1o, do IllJmento
de três ;para cin'CO dnquf'ln, ornltni'i'
mos, facilitando o encnm1nhnmt'11to e
solução ou dec:i.são dos proce~ô.":. d1c;
tribuindo melhor am'P'lro uo."i dl.reltos
~'e cada qual, robuste-cendo l\. finali
dade do Judiciário. Isso, p:.rn. só fri-

zar. os motivos de ordem judicial)
porque, inegàveIme-nte. as razões d.,
órbita. g-eo-social que :>rientam a
emenda, por si mesmasresponcfem às
argum:entaçõE5 que se qUl:":ram ofer.e
cer em oontrário senso, c:~ vez que
geográfica e so:cialment.e hav-erá maior
êxito pa:ra a causa da justiça se cinc~

forem os Tnbunais Fe-de~js <'lle Re...
cursos.

Quaisquer objeções que se ior,m1L~

Uem, com funJdamentO, na outorg •
oonsltitucional -dada ao Supl'emo Tri~

bunal Fe!deral pelo artigo 83. ca€IrJ.
p'ela base, visto como prerf,~rivt·] será,
sem prejuízo daque'la 01,:torga., que
poderá ser usada quando as conve~

niéncias o indicarem, que se esrta~

teça, de logo, em cinc·') o !l"Iím:ero d-o.s
citados Tribunais, maximó se !DJeldi....
tarmos que os dois outros Tribunais
S'e localizarão nos doi;; Dentes extr-p
mos da Nação: Pôrto Alegre e Belém,
n..breviando disiâncias, so:corrend.o po.
pulações, orientando agr,~amentc's

sociais, ,beneficiando, em fim, ::t. cole
tiV'Ldade que pr.QCura a e~fera p;rot~ ...
tora e salutar do Judiciário.

Por tôdas essas circunstâncias, por
tanto, ~ramos que a dt)'uta Com.:i.s
são Constitucional, animada do espi- .
rirto mais arejado de patrior-....smo o.bj.e
Uvo, -acolherá fa'V'Orâvelmen.te a. emen
da de relfere,ncla."

I Sala das Sessões, 11 de junho dt,
19~. - João Botelho. - Magalhães
Barata. - MQU.ra Ca.rvaZr...(). '- Lc.
meira Bitten...""OUrt. -- Nélsc.m· Prtrijós .

N.O 45~

Substituir-se o art. 79, pelo se
guinte:

"Haverá. um'· Tribunal Federal de
Recursos com. sede no. Distrito Fe
deral. O seu número, entretanto, po
derá ser aumentado em virtude de
lei, por absoluta necessidade do ser
viço judiciário, provendo também a lei
sôbre a sua localização.

Justificação

Por enquanto um único Tribunal
de recur,sos poderá atender ao serviço
judiciãrio. Nada. justifica. a onera-'

. Ç20 dos cofres públicos com d~pesas

que não seja inadiáveis, o~ que aten- .
riam ·a absoluta .exigêncig. do serviço
jud~ciârib.

s. S .• em 12 de junho de 1946. 
AclerbaZSilva. - Orlando Brasil.
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Roberto Grossem'bacher. - Rog.éTio
Vieira. - Otacílio Costa.

N.O 455

Ao art. 80.
Gnde se lê: "... e um têrço dentn'"

advogados e membros do Ministério
Público Federal ou dos ministérios pú
blicos locais".

Leia-se:
"... e um têrço dentre advogados

~ membros do MltVstério da União
ou dos ministérios publicas locais".

Justificação

Na seção VII do Capitulo IV do Ti
tulo n, coloca-se entre os componen
tes do Ministério Público da União
os membros do Ministério Público
Militar, o Ministér!o Público do Tra
balho e o Ministério Público da Jus
tiça Eleitoral.

Nãc se justifica a exclusão dêstes,
na composição dos Tribunais Federais
de recursos. não só porque a própria
Constituição lhes dá. a mesma estabi
lidade, art. 178. inciso I, como se ad
mite a escolha entre os membros dos
Ministérios PúblicOs Estaduais.

Sala das Sessões. 12 de junho de
1946: - Segadas ~iana.

N.o 4M

Ao a.Tt .81 - n - acrescente-se:

c) as decisÕES de única. ou última
iaJ.st:âncla. dos Tribunais locais sôbre
mandado de segurança. e r..abeas cor
pus quando denegat6rias.

Justijicaçá{J

Esta emenda, embora coloque o
'I'ribum.al de Reclll'SOS em posição ma.is
eminente do que os Tribunais de
Justiça. permite a substituição do Su
prem·o Tribunal'Í:1a competência para.
Tever as decisões denegatórla::: de 00
bec..s-oorpu,s•

S. 5., em 12 de junho de 1946. 
Aderbal· SiZ'OO. - OrÜLndo Brasil. 
Roberto Grossembacher. -. Rogério
Vieira. Otacilio Costa.

N.o 457

Titulo II - Capítulo IV - se
ção V:

Dos juizes e tribunais eleitorais
Onde convier:
Os menbros dos· Tribunais Regio

nais Eleitorais .serão ·eleitos ;pelos
tl'ibunais de justiça l<>eais em escru
tínio secreto.

Justificação

O processo de nomeação dos juízes
eleitorais poderá abrir ~portunidade
a injunções de ordem pessoal OU po
lítica.

E' certo que a nomeação pelo Tri
bunal Superior afaStará êsse perigo,
mas poderão ocorrer nomeaçõe..c; me
nos acertadas, pelo desconhecimento
dos juizes e juristas dos Estados. por
parte dêsse-órgão. Como quer que
seja, nenhum. processo de escolha
oferecerá maiores garantias de im
parcialidade do que o da eleição. em
escrutínio secreto, pelos tribunais de
justiça. locais·.

Sala das Sessões, 6 de junho de
1946. - Dario Cardoso. - ;omãs
Fontes. - Graccho Cardoso. - Fer
reira Lima. - Pedro Ludovico. 
João d/Abreu. - Gu.ilherme Xavier.
- Galena ParaMos. - Ca.iado Go
dói. - Plínio LerrtOJ'. - Mcm;teiro de
Castro. - Gabriel Passos. - Aure
liano Leite. - Agostinho MOnteiro.
- Dolor de Andrade. - Paulo Sara
sate. - Val!redo Gurgel. - Plínio
Barreto. - Osvaldo Lima. - Toledo
Pisa. - José Augusto. - Magalhães
Pinto. - Ferreira de ·Souza. - Do
mingos Velasco. - Leite Náo.
Artur Fischer. - Leandro MacieZ.
Mota Neto.

N.O 458

Suprimil' o art. 107 e o art. 109 re
clija-se pela. seguinte forma :

Art. 109. A lei regulará a organiza
çw d<T Ministério Público perante o
juízo comum, militar, do trabalho e
eleitoral. .

Parãgi-ato único. A lei poderá co
meter a representação da União, nos
Estados, ao Ministério público local.

JustijiOO(]ão

A lei ordinária cabe prover sôbre
a organizaçã.o do M:i.nistério Público,
sem necessidade de maior discrimina
ção.
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,
S. S. em 12 de junho de 1946.

AderbaZ Silva. - Orlando Brasil.
Roberto Grossem:bacher•. - Rogerio
Vieira. - OtaciZio Costa..

N.O 459

Aditiva ao parágrafo segundo do ar
tigo 114:

Acrescente-se à redação atual do
parágr3lfo segundo do a-rtigo 114 do
Projeto, logo em seguida à p&lavra
"Estado", as expressões: "e aos Mu
nicípios", prosseguindo ~resta.nte da
quele dispositivo, que ficará. assim re-
digido: .

tl§ 2.0 _ Em caso de calamidade pú
blicBl, a União prestará. socorros ao
Estado e aos Municípios -que os solici
tarem" .

Justificativa·

A emenda aditiva, com efeito, pugna
pela inclusão dos Municípios, célula
do Estado, no nosso regime democrá
tico, entre os beneficiários da União,
quando ocorrer o caso "de· calamida
de pública.

A redação originã.ria só ~oncede a
possibilidade de "socorros" ao Estado,
com flagrante injustiça, data venia,
aos Municípios do Bxasil, componentes
todos da nossa grandeza e do nosso
melhor futuro.

Sabido que é ser a maioria dos Mu
nicípios brasileiroS de pequeD.3JS pos"
sibilidades econômicas e arcarem os
Estados.. também na sua maioria, com
d.eficiência de rendas públicas parSl en
frentarem os atuais problemas da cl·
'Vilização hodierna, ficariam tais mu·
nicfpios, naqueíe casO de c8lIamIda.
d.e, em aflitiva situação, pela circuns
tância de, a respeito, não postular a
nossa. Constituição em seu benefício,
:fazendo-o, tão somente, com referên
cia aos Estados.

A lacun81 existente no parágrafo
mendonado, por sem dúvida alguma,
reclama a emenda. aditiva. que ofe
recemos, e que a douta Comissão Cons
titucional acolherá pelo seu alto cri..
tério de justiçSl..

Sala das Sessões, 11 de junho de'
1946. - João Botelho. - MagaZháe3
Barata. - M0'"4ra Carvalho. - La..
meira Bittencourt. - Nelson Pariiós.

N.O 460

. Suprimam-se no art. 112, as pala...
vras seguintes a Constituição Federal.

Justificação

Obrigar os Estados ao respeito de
princípios constitucionais sem defini..
los ou enumerA-los, é cousa inútil que
apenas servirá. para gerar dúvidas e
controvérsias, como ocorria. ao tempo
da Constituição de 24 de fevereiro de
1891, cujo artigo,. 63 mandava respeitar
os princípios constitucionais da
União. M3Inter a expressão, é abrir
porta.s aos caprichos da política e da.
hermenêutica.

Basta que os· Estados se organizem 
respeitando a Constituição.

Sala das Sessões, 10 de junho de
19~. - Dario CardoSo. - Oswaldo
Lima. - Pedro Ludovico. - Caiado
GOOoi. - Diogene.s Magalhães.
·Guillterrne Xavier. - Domingos VeZ
lasco. - Artur Fischer ~ - Ferreira
Lima. - Welil1,gton Brandão. - Pli
nio Lemos. - José Augusto• ..- Tho
más Fontes. - Mota Netto.

N.O 461

Redija-se o n. o m do art. 116:
A carreira de magjstrados será es

truturada de maneira que a. promo
ção dêstes independa das comarcas
em que servirem e se "faça exclusiva-.
mente pelos critérics de merecUnento
e antiguidade, alternadamente. As
promoções far-se-áo mediante indi
cação dos tnbunais de justiça, em
lista tríplice, -:iluando o critério fôr
o do merecimento, e 1!Irinominal,
quando fôr o de antiguidade.

Jv.stiti jicação

Nada autoriza a preferência pelo
critério do merecimento adotado no
Projeto para a promoção dos juízes
e muito menos a variação dos cri
térios conforme a entrância das co
marcas.
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Demais disso, a antiguidade é o
critério que menor margem deixa. 8.

protecionismos, por ser matemático.

A apreciação do merecimento é re
lativa e, por isso, sujeita a influên
cias de ordem pe'5oaL Os dois cri
térios devem, p01S, ser alternados.

, Releva porrderar que o sistema pre
conisado no Projeto é ;nexequivel.
pelu menos em parte, porquantc há
Estados cujas comarcas não estão es
calonadas em entrâncias. pertencen
do tôdas à mesma categoria, e ou
tros em que existem apenas duas en
trâncias. A e.:;truturação ds. carrei
ra da magistratura independente
mente das comarcas em que sirvam
os juizes impõe-se, porquanto a as
cenção dêstes aos postos superiores
depenãe ae seu merecimento ou" do
t~mpo de ser1Tiço prestado, ao passo
que as comarca.s oscilam para cima
ou para baixo, em função do volume
dos trabalhos -::"f;renses.

A organização da carreira em cor
res:oondência com as entrâncias das
comarcas, tem criado situações in
solúveis.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Dario Cardoso. - Mota,
Neto. - Pedro Ludovico. - Di6ge'"
nes MagaZhães. - Leite Neto - Gui
lherme Xavier. - Domingos Velas·
co. - José Augusto. - Dolor àe An
dade. - Ferreira Lima. - Artur
Fischer. - Plínio Lemos. - Tomás
Fontes.

N.O 462

Redija-se a primeira parte do nú
mero IV do· art. 116: A 111vestidura
nos Tribunais dê Justiça, excetuado
o caso previsto no número segu.iD:te,
dar-se-á mediante promoção dos jui
zes de direito, pelos critérios alterna
doo de antigüidade e merecimento.

Justificação

A redação proposta é uma decoT-'
rência da adoção dos critérios de an
tigilidade e merecimento, alternada
mente. e da organização da carreira
dos magistrados de modo independen
te das comarcas em que sirvam,
medidas alvitradas e propugnadas em
emenda anterior. Uma vez que a ca-

tegoria do juiz passe a depender ape..
nas do merecimento e da antigüida..
de, não há lfazer referência a comar
cas para as promoções aoo tribtmais.

Sala das Sessões, 10 de Junho de
1946. - Dario Cardoso. - Pedro
L1.Ulovico. - Diógenes Magalhães. 
Guilherme Xavier. - Domingos Ve
lasco. - Leite Neto. - Artur Fis
cher. - Ferreira Lima,. - Jf)sé Au
gusto. - Leandro, Maciel. - Grac
CM Cardoso. - T01nás Fontes.
Mota Neto. - Dolor de Anilrade":

N.o 463

Acrescente-se ao art. 116 sob nú
mero 6.°, alterando-se a numera.ção
daí por diante, o seguinte item,:

A remoção, a pedido dos JUÍZes far
se-á mediante indicação dos tribu
nais de justiça, sempre que possível.
em lista tríplice.

'Justificação

Conforme acentuo)! o primeiro sig
natário, em seu dis~urso de 6 do cor
rente, .a remoção do juiz -de uma para.
outra .comarca representa, não raro,
verdadeiro acesso na carreira, por mo
tivos de clima, confôrto, facilidades
para educação de filhos, etc. Devem,
portanto,·ser preferidos os melho~ou
mais antigos. E aos tribunais deve
competir a escolha.'

Sala. das Sessões,. 10 de junho de
19'{6. - Dario Cardoso. - Caiado
Godói. - João d'Abreu. - Galena
Paranhos. -' Pedro Ludovico. - Do
mingos Velasco. - Leite Neto. - Ar
tur Fischer. - Ferreira I:.:ima. - Plí
nio Lemos. - José Augusto. -. Gra
cho Cardoso. .- Tomaz Fontes.
Dolor de Andrade - Mota Neto.

N.O 464

. Suprima-se o número X, do a.rt1go
116.

Justificação

O dispositivo qu~ ora. se suprime
faculta aos E::.-ta.doo a criação de
Justiça de paz eletiva com atribui
ção judiciária. O juizado de paz deu
péssimos resultados. Só se recomen
dou pela ignorânciâ e pela politica
gem. E' um - retrooesso restaurá-io.
Tôdas as funções judiciã..."ias de'Vem
ser exercidas por juizes de verdade
e não por juizes caricatos.
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Sala das Sessões, 12 de ju!'ho de
19416. - Plínio BaTTeto.

NP 464-A

supri.m2-se o número XV, do ax~

tigo 116.

JustificaÇão

Em outra emnda propuz a supres
são da. parte final dêsse inciso. Pa-.
Iece~me, porém, que o mais acertado
é suprimir todo o inciso. A matéria
àe que êle trata escapa à órbita Cons
titucional.

Sala das Sessões, 12 de junho de
1946. - PUnia Barreto.

N.O 465

Ao art. 117.
Em vez de:
"O Govêrno Federal não poderá in

tervir em negócios peculiares aos Es
tados, salvo ...

Di_ga~se:

~l O Govêrno Federal sõmente inter..
-virá nos negócios peculiares aos Esta
dos u

•

O mais como está.

Justificação

Parece~nos, data venia, que a. 'reda;
ção ora proposta corresponde melhor
ao pensamento do legislador e é mais
correta.

Rio, em Assembléia Constituinte, 12
de junho de 1946. - Dantas Jú.nior•.

N.O ~66

Redija..se assim o n.o m do artigo
119:

No caso do n.o VI, de solic:tação do
poder coagido.

Se a coação se exercer contra o '00
de!" legislativo ou o executivo, a s~'li
citação será acompanhada de prova
da legitimidade do exercício, minis
trada pelo Superior Tribunal El€Íto~

ral.

Justiticação

Não há razão para se outorga.r aos
poderes leg:slativo e executivo esta-

duais a. faculdade de solicital:em, di
retamente, a intervenção fed-eral.
quando impedidos de funcionar livre..
mente, enegã-la ao judiciário. Será
uma diminuição para êste. Além do
mais,o Supremo Tribunal sempre pa.:
rou numa atmosfera d-;: inteiro a14eia
mento no tocante aos tribunais dos
Estados. nunca havendo tomado qual.. ·
quer inicíativa tendente a prestigiá...
10S.

Acresce ainda que o desconhecimen
to das condições locais, por parte d':l."
quele Tr:bunal. d:esaconselha se lhe
entregue a so.rte destes em assunto qe
tão principal importância.

Sala das Sessões~ 10 d~ junho de
1946. - Dario Cardoso. - Pedro Lu
do-vico. - Diógenes Magalhães. 
João d'Abreu. - Guilherme Xavier~

- Galena Paranhos. - Osvaldo Lima.
Domingos Velasco. - Leite Neto.

- Arthur Fischer. - Ferreira Lima.
- Plínio Lemos. - José Augusto.
Tomás Fontes. - Mota Neto.

N.a 467

Suprimam-se no art. 122 a paIavr~

"um", antes de Prefe:to, e a particula.
e, antes de demissível ad, nmum.

Justificação

Esta emenda visa apenas a melho..
rar a redação. O determinativo "um"
é inteiramente dispensável, mesmo
porque não poderá hav.er mais de um
Prefeito para administrar UI:l. só' DIs..
trito. Igualmente dispensável é a.
part:cula aditiva e.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1945. - Dario Cardosu. - Pedro Lu.
ciovico - Diógenes Magalhães. - Os
valdo Lima. - Guilherme Xavier. 
Galena Paranhos. - João d'Abreu. 
Domingos Velasco. _. Leite Neto. -
..kr-f:hur Fischer. - Fe17eira Li11UL. 

. ~-~lington Brandão. - Mata Neto. 
Dola., de AndracU.

·N.o 468

Título rv - Capftulo I - seção I:
~de convier: .o\rt. Nenhum imPôs"

to ou tributo podem ser elevado além
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de vinte por cento do seu valor ao tem
po do aumento.

Justificação

O dispositivo proposto é idêntico ao
do art. 185 da Constituição de 1934,
que produziu ótimos resultados. coibin
do abusos muito freqüentes .;nesse par
ticular.

Nas condições cada dia mais difíceis
com que se defronta o povo, e p:'inci
palmente os trabalhadores e pequenos
proprietários das zonas rurais, que são
os mais castigados pelos impostos, não
se deve deixar de lado tão saiutar me
dida de defesa para os contribuintes.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Dario Cardoso. - Caiado
Godoi. - João à'Abreu. - PefLro
Ludovico. - Galena ParaMOS ~ 
Walfredo Gurgel. -- Oswaldo Lima.
- Guilherme Xavier. - Domingos
Vellasco. - Leite Neto. - Artur Fis
cher. -- Ferreira Lima. - WeZington
Brandão. Plínio Lemos.
José Augusto. Tomás Fon:'
tes. - DoZor de Andrade. - Leandro
Maciel. - Graccho Cardoso. - Mata
Neto.

N.O 468-A

Aditiva

Acrescente-se ao inciso III do artigo
128 _do Projeto, em s_eguida a especifi---'
ca.çao: " A produçao, o comércio, a
d,!stribuição e o consumo" as expres
soes.- "de energia elétrica" --,- pros
s~gUlndo a restante "redação do in
CISO.

Justificativa

A finalidacfe da emenda aditiva,
fruto da emenda supressiva oferecida
ao inciso anterior do mencionado ar
tigo 128, é proporcionar aos Estados
ao Di.strito Federal e aos Município~
o direito de participarem do impôsto
sô~re energia elétrica, conforme pre
ceItua o parágrafo segundo do mesmo
artigo.

Com efeito, não militam, ao nosso
vêr. quaisquer razões de ordem consti
tucional impeditivs.s dessa modifica
ção, ora pleiteada para melhormente
atribUix aos Estados, ao Distrito Fe-

deral e aos Municípiós, cota propor
cional naquele impôsto a ser criadt>
pela União.

As múltiplas despesas dos erários
públicos estaduais, do Distrito e dos
Municípios, impõem a adoção desta.
emenda ~ão há negar, por todos os
motivos, acenando-lhes com a possibi
lidade de renda. nova, quer sempre será
apreciável, qualquer que seja o seu
volume. Protesta..;,se pela defesa oral,
em Plenário.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1946.
- João Botelho. - Magalhães Ba
rata. - Lameir·a Bittencourt. - Mou
ra Carvalho. - Duarte. d'OZiveira.
Nelson Parijós.

469

Supressiva

Dê-se ao inciso n- do artigo 128 do
Projeto esta redação, suprimindo-lhe
a parte final - "e de energia elétri-
ca".

Justijicatfva

Pela redação do Projeto, a permane
cer aquêle inciso sem a emenda ora
oferecida, os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios serão prejudi
cados, porque não auferirão vantagem
alguma na distribuição da renda oriun
da do impôsto a ~er criado sôbre ener
gia elétrica.

Preferível será, por todos os moti
vos, deslocar aquela parte final - "e
de energia elétrica" - para o inciso
seguinte - m -, dando, dessa manei
ra. oportunidade ao crescimento das
rendas dos Estados, Distrito Federal
e Municípios, por fôrça do dispôsto no
§ 2.0 do dito artigo, que indica a forma.
de tributação, incidência e distribui
ção do impõsto em objeto.

Protesta-se pela defesa oral. em Ple
nário.

Sala das Sessões, 7 de jlÍÍ1ho de
1946. - João Botelho. - Magalhães
Barata. - Lameira Bittencourt. 
- Moura Carvalho. - Duarte d'OZi
'Deira. - Nelson Par:.i6s.
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n:

N.O 471

Justificação

N.O 472

Titulo m, Cap. I, Seção
Onde convier:

Acrescente-se ao Capítulo TI - do
Título IV - referente à elaboração

. do art. O orçamento representa o
plano anual de administração, de
vendo conter a previsáo de' todos os
recursos que o Estado é autorizado
a arrecadar e a fixação das desp.es.as
que em igual período devem norm·al-
mente ser realiZa.das. .

§ - Os créditos suplem-entares s6
poderão ser abertos após decorxido

o primeiro semestre.

Já o grande Calógera.s di.zie que
todo orçame-nto traduz uma politica..
Poderlamos acrescen1tar que todo or-

., çamen~o traduz um plano de govêrno
ou de. admíl!Jistraçãc.~ Já passou a.
época em que o orçamen.to represen
ta.va apenas um J.imite impôsto aos
govêmos ou à sua competência paxa
lançar novos tributos. Também. êle
já não é sômente um :.nstrumento de
contrôle das finanças públii:3S' pelo
Parlam.ento. Consoante a ten-dênci&
da. moderna Ciência das Fi.na.nças o
orçamento representa mais do que
tudo isto: êl.e constitui um plano oU
programá. de a,dmjnist·ração. Plan~

ou programa. expootos em têImos de
serviços a serem prestadoo à coleti
vidade, ou de obras públi.;;as a serem
realizadas. E, como n~ elaboração
orçamentária. urge uma perfeita c0
operação entre o Ex-ecuti'Vo e !) Le-
gislativo, para que tal harmonia seja
facilitada, é :Lndispensável que o Par
lamento conheça o plano de a,dmi

Distração que o Govêrn-o tenciona
realiZar no ano seguinte. Tr.a.ta-se,
evidentemente, de uma' medida salu
tax para as nossas finanças. .----Sala das Sessões da Assembléia.
Nacional Constituinte, 12 de junh()
de 1942. - Leite Ndo.

SaJa das Sessões, 6 de junho de
1946. - Mari...o Masagáo. - Plínio
BaT!"eto. - Romeu Lourenção. 
Raul PiZZa. - Flores da Cunha. 
Eduardo Duvivier. - Costa Neto. 
Hon6rio Monteiro. - Toleào Piza.
- AdeZmar Rocha. - GabrieZ Pas
~os. - Mario Brant. - Monteiro de
Castro. - Graceho Cardoso. - Ho
Tácio La.fer. - Lopes FeTraz. 
Sampaio ViãaZ. - Novelli Júnior.

~te último limi.te: esta.belecido,
com pequena variante de pexcenta- I

gem, por tôdas as leis que nos paises
civilizados instituíram CO!llrtribuição
de melhoria, é impôsto pela neces
sid·ad-e de se evitar que even'tuaJmen
te seja o contribuinte forçado a ven
der o imóvel para pagar a contribui
ção. Com efeito, a. valorização, em
ee.r.too casos, atinge altuxa tal, que,
não hav-endD limite perC'P..ntual, será
fr€qüente não clispor o contribuinte
do numerário necessârio psra conser
var a propriedade.

Justificativa

A emenda corrige os defeitos do
projeto, estabelecendo:

a) que a con:trib~çáo se institui
rá facultativamente, e não de forma.

obrigatória;
b) que, além do limite resultante

do total da. despesa realizada, se ob
servará o da percentagem sôbre o va
lor do imóvel beneficiado.

N.O 470

substitua-se o paxágrafo único, do
artigo 133, pelo seguinte:

"Parágrafo único. Provada a valo
rização de imóvel por motivo de obras
públicas, a administração. que as ti
ver ef,etuado, pod-erá cobra.!", dos be
neficiados, contribuição de m-elhorta.
A arrecadação total não 5€Xá ma.ioo:
que a despesa realizad.a, nem se exi
girá do contribuinte importância su
perior a lU % do valor dos imóveis
beneficiados" .
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As dotações orçamentárias desti
nadas a ocorrer aos :pagamentos das
despesas referentes ao poder judiclâ
rio· serão recolhidas aos cofres dos
tribunais de justiça, ficando as suas
tesourari.as obrigadas à prestação de
contas perante o tesouro geral dos
respectivos Estados, no fim de cada
ano financeiro.

Justificação

A providência consubstanciada na.
emenda .representa a garantia mais
segura de independência para as jus
tiças locais. Recolhidas as verbas
destinadas ao pagamento dos juiZes
e à aquisição· do material judiciário
às tesourarias dos tribunais de jus
tiça, ficará. a magistratura local a
coberto das vinganças de autorida
des facciosas, exercidas, via de re
gra, pela procrastinação dos paga-
mentos.

Por outro lado, não sofrerão os
serviços judiciários prejWzos no seu
bom. andamento, por motivo da. de
mora com que sempre Ihe é forne
cido o material necessário à manu
tenção dos mesmos.

Sala. das Sessões, 10 de junho de
1946. - Dario Caràoso. - Caiado ao
àcn. - João d:Abreu. - Pedro Lu
dovico. - Plínio Lemos. - Galeno
Pa.ra:n:1uJs. - Ferreira Lima. - Os
waldo Lima. - SoZon i!e Andrade.
- Guilherme Xamer. - Welington
Brandão. - Domingos VelZasco.
Gra.ccho Cartloso. - Leite Neto.
Artur Fischer.

N.O 473

Redija-se, do seguinte modo. o al'
tigo 138:

"Anualmente. aplicará a União
nunca menos de quinze por cento. e
os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios mmca menos de vinte e
cinco por cento da renda resultan
te dos impostos na manutenção e
desenvolvimento de ensino".

E acrescente-se· um parágrafo ún1
co a êste artigo, nos seguintes têr
mos:

"Dos quinze por cento da União,
de que trata ê~ artigo. dez por

cento serão obrigatõriãmente desti
nados ao ensino primário e técnico
profissional, reservando os Estados, o
Distrito Federal e os Municlpios,
para o mesmo fim, qUinZe por cen
to da renda aludida".

Justificação

O art. 138 do projeto fala na apll..
cação obrigatória de percentagens da.
renda resultante dos impostos, por
parte da União. dos Estados: do Dis..
trito Federal e dos Municípios, em
proveito da manutenção e desenvol
vimento do ensino.

A presente emenda tem por obje
tivo aumentar essas percentagens,
acrescentando, num. parágrafo único
dêsse artigo, que dez por cento se
rão obrigatõriamente destinados pela.
União ao ensino primário e técnico
profissional, e que os Estados, o Dis..
trito Federal e os Municípios des
tinarão quinze por cento da renda
aludida, para o mesmo fim.

Como se observa no projeto da
Constituição, o seu art.· 38 fala. ape
nas em -ensino. de modo geral. Não
destaca o ensino primário. Embora
êle se contenha no objetivo amplo
do artigo. é necessário que resguar
demos também percentagens liquidas
para. o desenvolviJnento dêsse apren
dizado, o mais importante do BrãsU.
porque nele repousa a. expressão da
própria democracia. A medida viza
fortalecer o ensino primário sem
prejudicar os - dema1s. '

Possufmos, atualmente. 12 m1Ih6e:s
de adultos e 5 milhões de menm-es
sem freqüência escolar. Somos, a,s
s1m, uma democracia. de Uetrados.

Jrecisamos educar pais e filhos,
concomitantemente.. Os homens de
campo, incultos, fom do circulo de
ressonAncia, não têm, além disso, in
centivos para & educação dos fllhos.
O Estado quasi tudo lhes nega. E se
o Incentivo existe, como exceção, fal
ta..lhes a fôrça moral. Muito mais
do que os conselhos. valem os exem
pIos. E que exemplos poderiam dar
êsses pais sem instrução a êsses fi
lhos sem instrução. Carecemos. pois.
colocar os homens ao nível das idéias
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superiores. para que êles pO~ com
preendê-las e transmiti-las.

A medida proposta viza 1n1ciar, de
maneira objetiva. essa. obra. de cora
ção e de espIrlto.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Brígido Tinoco. - AureZia
no Leite. - Miguel Couto Filho. 
Bastos Tavares. - José Carlos Pe
reira Pinto. - Paulo Fernandes.
Getulio Moura. - José Leomil.

N.O 474

SUlPrima-5e do § 2.° do m. 140 do
p:mjeto as seguintes pala1TaS: Os re
cursos estaduais e m'Ulnic1:pais de que
trata êste p:a.rágrarfo serão ap!ioados
por int&méd.io do G<>vênzlo. Federal.

Justificação
se é justo que a U~ as a.ta.dos

e os Mt.miclpios da Amazônia reser
vem quatro 1)0.1." cento das suas tlend.a.s
tributérlas para e~UÇão do pla.no de
v&l~ã.o econômica da referltiJa re
gião. não VeD:lOS nenhuma justificativa.
para o dispositivo Que obriga os Esta
dos e Mtmiclpios, a entregarem as
suas cotas ou recursos pe.ra serem
emprega.dos }:Xl!' inteI"JlJédip do Govêr
no FederaL O plano de valorização
eoonôtnica daquele -mlmdo em. ges
tação" que poderá canter no futuro
uma l>Ortentosa. clviliz,a.ção, deve ser
tr.aça.q'O em moldes "ampl'OS e preven
do a toopel'açáo direta. dos Estados e
Mll!IOOipios, que, oonheeedores das
peeuUarldades locais, terão ma.io.res
probabilidades de empregar oom a.cêr
to os seus reCursos.

Salls. das Sessões da. Assemb1éia. Na
cional Constitu1nte~ em 12' de jtm2w
de 1946. - Leite Neto.

N.O 475

Substitutf'Da
MDdiIfique..se a a.tual redação do

§ 1.0 d() srt. 146 peJa. se.guint.e:
§ 1.° Se ocorrer abuso ou malver

sação Da gestão dcxs dinheiroo ou ou
tros bens·P'Ú'blicos municipais. a mai0
ria. da CâImlra Municipal, nos têrmos
da C()nstitu1ção Ested'Ja,}~ recon-e.m
para. o Tribuna! Estadual de Con~

do julgamento das contas of-ereciJdas
pelo Prefeito, 8lPurando-.]he as res-

b
.:,..~... ~ .,ponsa \l..U:UoQIU;es •

óTv.stijica:ti1xJ,
A emenda procura eviJtar que os

gestores municipais fiquem sujeitos,
quanto ao julgamento de suas oontas~
à. boa ou má v<mtade de um W:1ico ve
:read'Or, pois a redaçã.o ori~a do
parágra:fo atribui a "qua'lquer verea...
dcrU I'eCurso dessas oontats para o Trl
b1D1al Estadual de Contas, deixanld-o~
assirn., qu.-e os Prefeitos ~os Municipioo
sejam, não há negar, subcmdJilIla.dt.>S
ao modo de ver de qualquer veresdor,
crlan-do-se. dest3.rte, situaçoo de
constantes lutas e quizilias-;- mui 00
muns de OOaITe1", principalmente no
interior do país, ande os dlissidios po
liticos levam S€31l:pre vantagem 5Ô1:n'e
a ha.rmonia que se impõe no enéami
nhamento d~~ mun1
ci~.

Que os Prefeitos se;fs,m fiscilLzadiOS
peJa maioria d!as respectivas Câma.
ms Mun1ciJpais~ é o que se enq~a
no próprio espírito do nOSSQ regime
~iC'O. onde à ma1orla. cabe de
cidir. Fora. dessa tendência deIn!OCit'á
tica, não há. negar. m.st1~ em
regra. de direito ao vontade dum. ve
reador discrepante da mal'OI'ia. se 50
bfep6r fi referida maiorJa, entravanoo
o bo:m. desenvolvimento da admini&
tr~ão municipal.

Se, com referência. à criação de co
m1&sóes de inquérito~ Câ.ma;ra. dos
Deputados e pelo sena.do, a ConSti
tuição reew.ma que tal crlaçáo só se
o"ojetirve quando "o requerer um t.êJ:ço
dos seus 11lenibros". por Q.ue raZ§.o
naqueLe caso de iulga.men~ de_c0n.
tas dos Frefeitos Mun1clpa~ nao se
atI1buir à maiom d'OS membroS das
Câmaras Municipais vi.gi1.ãnt::1a opor
tunamente prevista. DO pa.rãgrafo ora
emendado?

Cabivel, por todos os motivos' pare
ce-nos esta. emenda substi1.utiva.

Sala das sessõeS, 10 de junho de
1946. - João Bot;eUw ~ - Maga1.1z,/ia
Barata. - Alvaro AiJ.o.lfo. - Duarte
d~O~. - I.~:mei1YJ, Bi~.
_ Moun:t CartJ(Ilht). -- Nelson Pan1ÓS..
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N.o 476

Ao artigo 147, TI, diga-se:
"e fora dêste caso. se v:erem esta

bel~er residência definitiva no Brasil
até' um ano :?.pós a maioridade".

Justificação

Será feita da tribun,a por um dós
signatários da emenda.

Sala das sessões, 11 de junho de
1946. -7" Adroaldo Costa. - Souza
Costa. - Bayard Lima. - Manuel
Duarte. - Dâmaso Rocha. - Glicé
rio Alves. - Mércio Teixeira. -. Er
nesto DorneZes. - Pedro Vergara.

N.O 477

Substitua-se, no art. 149 "cidadáos",
por "brasileiros".

Justifi,:ação

Foi feita hoje da tribuna, pelo pri
meiro signatário da emenda.
. Sala das &ssões, 11 de junho de
194:6. - Adroaldo Costa. - Dâmaso
Rocha. - Manuel Duarte. - Mércio
Teixeira. - Ernesto DorneZes.
Bayard Lima. - Gli:cério Alves. 
Souza Costa.

N.O 478

Substitua-se o artigo 152 pelo se
guinte:
. "Artigo 152 -.O sufrágio é univer
sal e dixeto,. secreto o 'Voto e propor
cional à representação das correntee
ãe opinião".

Justificação

Suprimiu-se, na emenda, a parte
f:nal do artigo - na forma qUe a leI
estabelecer - para evitar possa a leI
ordinária deturpar o princípio da re
l)resentação proporcional, como suce
de na lei ainda vigente, onde se re
força indevidamente o partido majo
ritário, à custa das minorias. Se nos
primeiros anos da R epúbl:ca, quando
esta ainda não se consolidara, poderia
justificar-se a preocupação de refor
çar o partido dominante, o que a ex
Periência veio demonstrar, depois, foi
justamente a necessidade oposta: a de
-corroborar as minorias, sempre débeis
.e quase inermes.

O que exige a leal aplicação do prin
c1piot requer a elementar noção de

-
justiça e aconselha a boa política é
que se leve a proporcionalidade da
representação ao extremo possível.
A Assembléia Cons.tituinte não pode
fugir a êste imp.erativD da verdadeira
democracia. - Raul Pila.

N.O 479

Acrescente~se no art. 155, após po
líticos, onde se tirará o ponto final,

"e da. nacionalidade".

Justificação

Foi feita hoje da tribuna, pelo pri
meiro signatário da emenda.

Sala das Sessões, -11 de junho de
1946. - Adroaldo Costa. - Dâmaso
Rocha. - ManueZ Duarte. - Mércio
Teixeira. - GlicéTio Alves. - Bayar(],
Lima. - Ernesto Dornelles.. - Souza
Costa. - Peàro Verg~ra.

N.o 480

Supressiva

No Título V, Oapítulo I, seção,
IV, supl"imam-re os incisos IV, V e
parágrafo úDico do art. 157, e bem
assim, todo o arrt. 158, com seus in
oisos e alineas.

JusUjica:tiva

se s. Democracia é o regime dos
mais cap;lzes, se abendência demo
crática é 3.lProveitar os valores, por
que razão plausíVie1 e constitm::ional
~ conse!"V:aJr os postulados legais
cuja supressão pedimos?

Sonegar o direito de eleição à Câ
mara dos Deputados, ao Senado Fe
deral e às Assembléias Legislativas
dos tituLal'lB'S de direito público refe
ridos nos incisos I e TI do 8!l"t. 157,
implicará. em alfastar dos Legisl.$tivos
Fedeml e Estadual homens experi
mentados no enoaminhamento e 50
lução~dos nossos prdb:lemas, quer
pela diutUTna. canseira naquelas fun
ções, quer pelo conhecimento real
que têm da alC1ministTaçáo pública .

Des'C1e que, dentro nas suas atribui
ções doe aurtorid:ades, se houveram de
a.cônto com o inteTêsse coletivo e o
estabelecido .nas leis, não oonsta:ta..
mos que malefi'Cio poderão tl"azer ao
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Pais, se fôrem eleitas para aquêles
Legislativos, manrn.€ quando da es
sência da. Deanocracia caberá ao
povo. - o maior interessad'o em. pre
miar 05 esforços sadios e oond-enar
as faltas graves, - decidir sôbre a
atuação daquelàs aurtD'ridades.

Isto, no que respeita aos incisos IV
e V, parágra!o único do a.rt. 157.

No atinente ao art. 158, incisos l,
TI e In e respectivas letras, então, a
prooedência da em·enda é palpável,
porque não é justo nem razoável que
se incluam entre os in~legíveis "00
!parentes e os a.fins, aJt'é o teroeiro
grau U das mesmas autoridades, prin
cipra.1menbe se levannos à conta. de
melhor raciocínio que lutamos com a
oaTência de elemento humano paira
ras runções públicas, em especialidade
as eletivas.

A S'U1Pressáo decfenldida pela, emen
d.a presente, por todos os motivos, é
oportuna, c a b i v e 1, legal e profun
damente util à coletividade. ~

Sala das Sessões, 10 de junho d~

1946. - João Botelho. - Mouro
CarvaZoo. - La:mei:ra Bittenco1J,Tt.
- Dua:rte d/ OZiveira. - M~alhães

Barata. Alva1'O AdoZfo. - NelsO'n
ParijÓs.

N.o 481

Aditiva

Acrescente-se ao n. o m. -do artigo
157, modificando-se a redação da.
parte respeitada:

"III - Pa.ra. Prefeito, o aue houver
sido eleito para o período ~ imediata
mente anterior e o que lhe tenha su
cedido. ou até seis meses antes do
pleito o tenha substituido; bem como
Para Prefeito ·e vereador as autori
dades policiais, com exercício no mu
nicípio e até seis meses antes do
pleito" .

Justificação

Todo .o mundo conhece 3· iDJfluên...
eia, das autoridades policiais pel"ante
o eleitorado, em especia.l, nos municí
pios do interior do Brasil. Acresce
que êses cargos, de regra., constituem
verdadeiros degraus a outras posi
ções de nomeação e eleição. Assim,
permitir-lhes candidatar-se à função
de 'Prefeito ou vereador valendo-se
·<ia posição que desf:rutam ou desfru-

taram recentemente. é efetivamente
pouco democrático.

A inelegibilidade q~ a; emenda.
lpleitea parece pois deveras salutar•

Sala das S€ssões. 12 de junho de
1946. - Au,reliano Leite. - Toledo
Pisa. - Paulo Nogueira.

N.o 482

Transfira-se a disposição do artI
go 116, n. o XI para o art .. 159, cons
tituindo um parágrafo.

JMtijicação

O Projeto incluiu sob o título
"Da justiça dos Estados" o seguinte
dis1iositivo - u~' illantida a insti
tuição do júri'-. Em primeiro lugar"
o júri não é apenas uma instituição
peculiar à justiça dos Estados tanto. 'assun que a sua atual organização
emana de lei fooeral, conjugando-se
as normas processuais com as re~as

de organização Judiciária, para. a per
feição do instituto. Em segundo lu
gar, o júri, tradicionalmente, repre
senta uma garfintla individual que
possibilita, em determinados c~os, o
julgamento de consciência, refletin
do o verdadeiro grau da senslb1llda
de coletiva aos motivos e conseqüên
cias do llicito p€nal. O júri partici
pa daquele conjunto de direitos indi
viduais que o urojeto contemplou nos
§§ 25 s. 36 do art. 159, não devendo,
por isso mesmo. ser deslocado para.
a disciplina do Poder Judiciário, nos
Estados.

Sala das Sessões, 12 de junho de
1946. - Raul Barbosa.

N.O 483

Ao art. 159, ~ 19.
Substitua-se pelo seguinte:

Em tempo de paz, e inteiramente
iivre o trânsito de pessoas ou merca
dorias em qualquer ponto do terri
tório na.cional, ressalvadas as exi-.
~8ncias da saútie pública.

Ju.rijicaçáo

A linguagem co texto é defeituosa.
A emenda alcança o mesmo objetivo,
sem vicios de redação.
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S.s. em 11 de junho de 1946.
José Jofily. - Samuel Duarte.
,Janduí Carneiro.

_ ....----- -~ - __~._~. __ a __'_~

N.O 484

Suprimam-se os n. Os 44 e 45 do ar
tigo 159.

Justijicação

O 'n.O 44 é matéria que transcende
da órbita com.titucional, regulada
pela lei ordinária. O n. o 45 - cons
tituiria uma inovação catastrófica,
porquanto perm'itiria, afinal, a decla
ração de inconstitucionalidade por
qualquer juiz, mesmo quando não jôr
manifesta. Ora a lei ordinária cons
titui um instrnmento da evolução
ào direito, da própria interpretação
da Constituição através das muta
ções da vida. Somente a inconstitu
cionalidade manifesta, evidente. au
riza a não aplicação da lei. Seri.
melhor deixar <lOS Tribunais a apli
.cação do direito.

S.S. em 12 de jun..l1o de 1946 
Aderbal Silva. - Orlando BTasil. 
Roberto Grossembacher. - Rogerio
Vieira. - Otaci!io Costa.

N.Q 48S

Aditiva

Acrescente-se ao parágn,fo 7.°, do
a.rti.go 164, na sua última parte, em
seguida à palavra final - "contrato))
-, as expressões "excl'Uid'aS as a.-tuats
isenções tributârlas".

Justijica,tiva

A presente emenda enc·ontra apôl0.
sobretullio, no preceito constituclonal
do parigrafo' 3.°, -do aTtligo 169, que
diz - "A lei nM prejudicará o di
reito adquirüLo, o arte jurldico perfei~o

e a coisa jU!1Jgada".

Aquelep~o 7.0 em ~"
como se sa.be, permite à lei ord1ná.ris.
a. "nacionalizaç.ão das emprêsas con.
cesscmártas de serviçoo públicos fede ...
rrais, estaduais e mu:n.icipais, '!lem
SISSim, a revisão das tarifas dos ser
;viÇlOS explorados por cOIlCessão, a. fim
de que, ca!Jcwadas com base no custo
lústó~, 00 lucros dos OO1llCeSSioná-

ri.o5, não -excedendo à. jUlSta. remwnern
ção a.., ~'pital, :Lhes peI'll:I1ttam ate!ltder
~s necessárias de meínoramento e ex
pansão d!êsses seT.Viços".

Ora, se as conoessões, qu:3.5te tôdas
feitas por dereni'os c deoênios, - e
c'onv-ém dito que elas 'tôd!as desenv,>i
veram o nosso progresso, - consti
túem à.'iXeito já 31d:quiri!~o dos ,:;eus
concessi-onários, fôrça será, também,
admitir que dir-eLto 3,ldquirido é, ine
gàvelmente, Q do preç.o das tanfas
eSitipula;das nos serviços ~lorad?S

por cOMessão. A a"graNaçãc das \'0.

rifas, sem dúvi.dtS. aJguma, já :;:edu!1d.:3.
no a.gravamento doa. victa do povo, d~

si sobree:arreglasdo d.e etttrnves e de
;veres múltiplos, fIentle à ca.restia.
coootante do cUlSto da.s S'\l!2.S UJtiJida·d~s

mais im-edi·atas. Minguem negará que
vários aumentos têm sido concedidos,
pelo Govêmo, para os oClD;cession.áril)s,
que na sua ma;ioria ná;o "OT1'Iespondem
à. bôa v,ontadJe do P.oder Público, com
a melhooia. dos seus serviços. se isso
OCO'r'r>e, se direito adtquirido também
o é o do povo à manutenção das prI
miti'VlaS tarifas estipuladas nas C0n
cessões. por que ~ão ~egal, oonsti~u- .
cioooJ., humana e jurldiica, nã.o ex
cluir as isen.ções tributáriJas de que
gozam tais emprêsas, quan.-do ar ~el

decidir pela revisão cressas ta.riífas,
cujo revisionamento, sempre e sempre,
se faz na base de elevação d!e tIais ta
:riJas?

Busque-5e, portanto, com. a iDcl1lGâ~

da. emen:dJa SJditi'WI. precon.iz.s,da" acau
telalr () dixeito do povo e, latera1menre,
do erá.ri'o público, porque isso é que
se impõe, a.nte à existência de tarifas
lfixa"dlas em oonrtlrartJos e OOIlCeSSÕeD~

enj,a alrtern.ção UlIlilateral em favor das
eInlPrêsas, sem q'1I-e incildam em triJbu
m.ção, géra e'D.Tiquecimento iliciJto. ao
nosso vêx.
, Re'Visionem-se as tarifas, de acÕ!":iO

com as conv-eniênd.as públicas, ace
nando com o efetivo melh-orame-:ltO
dlos serviços que es6a~ exp:o
ram, porém. não se pêrca dJe vist3. a
possibilidade de exclui-las das isenções
d-e que estã.o na. posse há v'áni.a5 dé
ea.das: re'Vi.sionem-se as ta:riia:s. de
acOrdo com o custo histórioo d.os em
Pl"eendimentos que tiverem tais em-
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presas, permiltintib-!hes lucros !"3.SOã
'Veis e legais, sem ~em à tusta.
:-emuneração dJo capital que nêles em
pregaram e.;.>possibili1:.ando o me!hora
menrto e a expansão dOIS seus serviços
mas nã'O se deixe ditas e~'Orês~s na
si!tuaçáo pnvUoeg1a.da d~ isenção trl
bm'ária. dos seus serviços.

Esta emend;a. em todo o caso, é pro
:fundamente legítilIna e con.st1tucional,
por_quaisquer prismas que se a encare,

s.nalize e esttIlà:e, e, da.i, pensarmos que
merecerá aco1bjmento na Oomissã-o
Constitucional.

sala das Sessões, 7 de junho de 1946.
- João Botelho. - AZvaro AdoZ.jo. 
Maga:lhães Barata. - D1Jarl;e de Oli
veira. - Lameira Bitten.court.
Mot.tr(Z. Ca:rva1ho. - Nelson Pari'-;ós.

N.o 4a6

Su.b~.tOa

Farmúle-se assim o parágrafo 12.0

do art.. 1&4, do ~()j'eto-:

"" § 12.0 - A Lei promovem o d!esen.
volvimento -da economia popular. m
dusi've pella obrigatori'elCia'tie dos ci-é
ditos industriail., agro-pecuãrlo e do
cooperativismo" .

, Just:!fica:t,:oo,

E' nO'I'll1a adotadJa, pela. ~onormi,a

tLe todioG os povos o amparo do Est'Mio,
e.tra.vês c:réd.itos à. indústria, à a.g:ri
<:~, à pecuá.ria e a'O coopem:tivis
mo.

A AIgootina, pa.ra só fala~ de P3.fs.
mais próximo, em pleno oortinente
SUl Amerlcalno, dá,••!ZlOL'i exemplo da
sua riqueza e dio seu desenvoJ'Vima-D:tO,
pela caTiM'0G3. e- dedicada. a.jUlCia. da
Poder Público às três fontles basil3.res
d~ tôda a ci'Vilização: indrústlia-, agri
cuItuIa e peeuâri.a..

O Banco Rural de. Argent4.na., co.m
ta'Xa de juros modieisstimoo e longos
prazos, desenvolreu a riqueza da. jo
vem naçã.o' irmã, de tal maneira e de
m-odo ta.ma.nho, que hoje êsse Pais
figura no IliÚIl1ero das ecoll'lmlias pú
blicas oonsolidardas, desf'1'1JtJando &itua
ção privilegiads. no comércio interna
c~na.l e Da po1l1tica do con:ti:nente.

Se oe nQSSOlS Goremos aDJberiOO"eS
tivessem m.editado, de há muito, s?
bre as Lnco::lt:estáv·eis van:tage1'.25 da.
obrigatoriedade de créditos da naw
:'e7.a d.0IS acima e~ostos, est:ar.i3.IIlJClS
sna.1s aproximadoo do fastígio que noo.
agua!'da, eLe que é garrantLa inevilPivel
o imenSo ãe nossas riquezas natln"ais
e no.ssas possibilidadles no amanhã do
MundlO. Contud.o, já é tempo de se
refletir sôbre a inadiabilidade dêsses
créditos, 1X>'r intermédi{) de Ol'gaDismo
baDJcáno iDJStLtuiJdo nos moldes mais
com~ativeis com a nossa situação eco.
nômica e com os nosos recurs'OIS, 01'
ga'DÍSlIIl'o êsse que exerça a sua atitvi
cLad'e em todo o Pais, inoenti'Vlanu() a.
a.grtc1t.l.-~u:ra e desenvolvendo-a, .:ui
dandc da pecUáTia e apriQl.orSJJldo...a..
.furtalooendo a i:ntd'ÚStria. e apurand()-.a~

fomentando o cooperativismo e fa
cilitando-o.

Se IDS nossas safl'as nIâo são ma1-ores
e mais certas. se a n.<lISIS:a pecué.rl.'a VIve
presa aos juros baDCãiti'OS extorsiv':>s
e condenáveis, ora em perÍOdo de mo
ratória, ora sem o grande alc:mceda
me1horta dos seus rebanhos. se a nos
sa indústria, aLnda na infância do seu
ritmo c1e el:evaçã,o e de e~nto.
Luta com os entraves mais posi,ti-vos e
oonstanstes, tudo &e deve) ilnconrtiest.à
velmenrte, à ausência. da. obriga,torie
da<1e dêssas cré~tos e do coopera.'ti
vismo, que estão, mod.ern.amtenrte, na
astribuição pr:L:rn.L"ia do Poder Pú,blico.

sala àas Sessões, 7 de j1LIlho 'de 1916.
- JoãD BoUflJuJ. - Alvaro Adnlfo. 
Magalhães Barata. - Duarte de Oli
vetra. - La:mei'f'cz Bitt:encowt.
Moura Carvalho. - Nelson Pari16s.

N.CJ 487

Aditiv~

Em seguida ao § 17 do art. 164. Ca
pitulo m, denommooo "Dos Direitos
Soci.ais". inclua.-se êste pará.grafo, mo
dif1cando a numeração dos subsequen
tes:

§ 18.0 A lei facilitará a. aquisição
e a locação de habitação nas zonas
urbanas e rurais. mediante plano na
cional, de acôrdo com as necessidades
de cada região.
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JustificaçáD

seria. indesculpavel que, tendo em
vista o pensamento do Poder Executi
vo de amparar o POYO com a constru
ção de casas populares, não se inclu
1sse no Projeto a emenda de referên
cia, tanto mais procedente quanto já
foi criada a "Fundação da Casa Po
pular"• subordinada ao Ministro do
Trabalho, In<lústrià e Comércio, e:!:

't'ido reoente decreto-lei baixado pe
l~ Govêrno da República.

Valerá acentuar a circunstância re
levante de se debater o povo brasilei
ro com. a crescente crise de mors.d.1a.,
quer por fôrça. do nosso desenvolvi:"
mento industrial, quer ainda pela ele
vação do nosso índice demográfieb.
conforme as últimas estatísticas com
provam. Por outro lado,convém res
saltar que as habitações urbarias e
rurais. na sua maioria escassas, des
confortáveis e anti-higiênicas, preci
sam de modificação e de aumento no
seu número, dentro no plano nacio
nal de construção de habitações, ace
nando para o povo com essa melho
ria indispensável e, sobretUdo,. nos
campos e no interior procurando ra<ii
car o hom-em à gl-éba, já que se pro
cura, também, fixar à terra, com
"planos de colonização e de aproveI
tamento ~s terras públicas", ex-t'i
do preceituado no § 17 do referido
art. 164.

Os Países progressistas, atualmente.
maximé aqueles que sofreram as con
seqüencias inevitáveis da guerra, cha
maram· ã. órbita das suas npvas res
ponsabilidades o encaminhamento e
a solução do problema em espécie, um
dos meios, ao vêr dos entendidos, de
amparar os seus habitantes, tornan
do-lhes a vida mais amena e supor
tavel.

A .A.sseInbléia Nacional Constituin
te, no seu elevado espírito de cuidar
e zelar pelos direitos e interêsses do
povo brasileiro, deu seu inteiro apoio
ao problema, com a criação ãa Co
missão Parlamentar da "Fundação
casa. Popular", cujos trabalhos pros
.seguem ativa e patriOticamente.

Of.erecendo a presente emenda, com
e!.e.ito, confiamos na sua inclusão no
COl'\PO da futura Carta Magna. do País,
como medida salutar e cimprescindi
vel de amparo social.

Sala das Sessões, 7 de junho de
1946. - João Botelho. - Amaral Pei
xoto. - Juscelino Kubitschek. - José
Arrna:ndo. - Crepory' Franco. - Ger
cino de Pontes. - Pereira da Silva. 
José Leomil. - Leri Santos. - Cam
pos Vergcl. - Epüogo de Oetmpos. 
Magalhães Barata. - Nelson Parijós.
- Du.a.rte de Oliveira. - Lameiro, Bit
tencourt. - Moura de Ca:rvalho.

N.O 488

Ao inciso 111 do § 24 do artigo
164:

substitua-se a redação proposta
pela seguinte:

- "'Participação obrigatória dos
trabalhadores nos lucros das emprê
sas e, n'8. forma que a lei determin·u,
na gestão das mesmas".

Justificação

Não temós dúvida. em afirmar que
é matéria pacifica a participação
dcs tJ:Iabailhadol'e5 nos lucros das
e!I1prêsas, mas não só n-os parsce
qu-e a legislação ordiná.ria deverão
prever ao participação na gestão,
como entendemos que, sem essa úl
tima condição, a. participação nos
lucras sexá uma. fonte de dissi
di-os.

Não há que temer a partici~ão

na gestão como uma subversão do
conceito tradicional de emprêsa e de
empre~dor.

Anderson e SChwermi.ng, professO
res de Administração de Negócios,
na Universidade de carolina do
Norte, em. seu livro "The science of
production organization", acentuam
que existe, na verdade, uma partici
pação de div'ersos elementos na ad
ministração de uma em p rês a.:
... "existem várias partes, vitalmente
interessadas em seu n.egócio, que
nem sempre hesitam em reclamara
direito de opinar sôbre a. conduta.
dos assuntos bte.."·D:OS da emprêsa...
Em primeiro lugar I os fornecedores
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de ma-reriais e de produtos ditam
habitualmente aOs seus revendedores
e agentes os preços de reven<ia, a
qu:mtidade e a espécie ãe seus pro
dutos, os métodos especificos e os
sistemas de conduta, etc. segundo,
os baneos n<>meiam com freqüência
os auditores. e mesmo o tc-soureiro
ào estabelecimento. E ainda o fre
guês, se fôr grande, pode exercer
uma enorme influência. Finalmente,
os senhorios, os locadores de equi
pamento. os seguradores, as associa
ções de comércio' e as agências go
vernamentais freqüentemente estipu
lam de forma bem definida certas
orientações e certos proceclimen
too.

Os mesmos autores dizem: ,"OS
trabalhadores podem ser como
!reqUe!lt€menie têm sido - prova
damente membros de valor no con
trole dos interêsses de cada em
prêsa. Tal é o papel ad.equado da
democrada in-dustl'ial na conduta
dos assuntos internos de uma em
prêsa de negócios",

Também. A. Barratt Bl'own ("The
m.achine and the worker") assim se
manifesta: "O trabalha-dor n,ão tem
motivos para se queixar de qualquer
desenvolvimento na orga.niza.ção in
dustrial, que signifique um padrão
mais a.lto de eficiência na gestão e
na técnica. ltle tem razão de se
ressentir é da falta de providên~ias

quanto aos meios pelos quais possa
ma.nifestar um interêsse esclarecido
em uma administraç.ão mais eiicien
te da, empresa. onde está empregado,
e participar da responsabilidade Sô
bre assuntos em que está particular
mente interessado, ou para os quais
sente ,que tem uma contri'iJuição a
ofer:ecer, vin-da de sua pr6pria ex
periência e conhecimentos".

E poderíamos citar, em abono de
n{)sso ponto de vista, entre outras,
as opiniões de J ohn Roscoe Turne:r
('tIntroduction to econQm.ics"), de
James Mooney e Alan Reiley ("Cn
wa~rà Industry! ") e ainda de Bar
ratt Brown, que diz: " .•.os funda
mentos de' um melhor sistema de
cooperação e de :luto contrôle, na.
indústria., devem assentar na uni
dade local de produção e mesmo na

própria. oficina. Nenhuma. superes
trutura gra,nwosa de Conselhos In
dustriais será estável se não fóI'
bas.e.ada numa segura cooperação de
traba.lho do staff e do pessoal do
.departamento individual e da ofi
cina" .

Mas não se trata, apenas, da opl-
. nião de estudiosos do assunto; ve
jamos o que diz o B. l. T. em "Mé
thodes de collaboration, etc." (edi
ção Génêve, -1940): "Em muitos pal
ses certos represenif;antes do pessoa!
são chamados a' dar parecer sôbre
os projetos de regulamento de ofi
cina. Assim na Bélgica e na Sufça.
o legislador prevê, além da, consulta
direta dos trabalhadores, já men
ci-onada., a possibilidade do pessoa.l
fazer outras observ·ações po!" inter
médio de delegados eseoLllldos entre
êle". E adiante: "Em. alguns paí
ses, como México e Noruega, os re
presentantes dos trabalhadores cola
boram efetivamente na el-aboração
do regulamentos internos das emprê
sas" .

Durante a, guerra de 1914-1918, em
vãrios países foram cri-ados "conse
lhos de emprêsas", com composição
mixta, com explendidos resultados.

Na própria Inglaterra, em 1917, ar
COmissão Whitley recomendou 3
=rlação de conselhos mixtos de em
presas. Durante a segunda grande
guerra do século, na qual também
tomamos parte, mais se desenvolveu
a colaboração direta dos empregados
na a-dministração das emprêsas, as
sim como na própria .administraçáo
do Gabinete de Guerra' britânico,
resultando disso uma melhoria na.
pr.oduç.ão, quer quanto à. qualidade,
quer quanto à quantidade. Na Aus
trália o mesmo sis·tema foi seguido,
sendo instituido até um COnselho
Const41tivo Mixto da. In·d:Ústria, com
largos poderes. (B. !. T., ~'La 00
laboI-ation, etc.", edição Montreal,
1941) •

Podemos citar, ain·da., como exem
plo de participaçã<o nos lucros e na
gestão, o da "South Metropolitan
Gas Gompany", de Lon'C1r.es, na qual
os empregados podiam nomeax ou
eleger até três, diretores da emprêsa,
e isso em 1890. Também na InglaJ.
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terra, e no ano de 1886, Georges
Thomson estabeleceu sua indústria
de fiação de lã em Huddersfield, n.a
base da participação nos lucros e
na administração. E mais ainda,
-pela mesma época, adotaram o sis-
tema de participaçã.o nos lucros e
na gestão a Emprêsa de Ex·tração de
Ulha Briggs, os estabelecimentos me
ta.lÚIgicoS de Midd.1esbrough da M.
Fox, Head & 00., e a eia.. Indus
trial d.e Carvão e Ferro do Norte da
Inglaterra.

~sses inúmeros exemplos são bas
tante para que se não receie adota'!'
a medida, que evitaTá que a parti
cipaç§,o sàmente nos lucros se torne
causa de dissídios e desconfiança
entre empr-egados e empregadores. E
não é só: fará com que os. emprega
dos, interessados ninn lucro maior,
Iev·em à empresa todo o cabedal de
experiência adquil'ida na realização
de seus trabalhos.

Sala das Sessões, 12 de junho de
1946. - Segadas Viana. - Peàroso
Júnior. - José eLa Silva. - Baeta
Neves. Luís Lago. - Benicio
Fontenelle •

N.o 489

Redija-se o § 34. o do artigo 1'64:
Sàmente ao brasileiro nato, ou na

turaliza.do até à data. da promulga
ção desta Constituição: é permitida
G. .validação de diploma expedido por
estabeledmento estrangeiro de en
sino.

Justificaçáo

Pela. redação do Projeto, só ao bra
sileiro nato será permitida a. valida
ção doo diplomas expedidas por esta
belecimentos de ensino estrangeiros.
A emenda estende a. faculdade aos
brasileiros na-f;uralizadoo até à data.
da promulgação d·a, Constituição, e -o
faz por dois motivos principais:
Pl'imeiro, porque não é justo se proí
ba ao estl"angeiro que perdeu essa
qualida.de, incorporando-se à nossa
comunhão de modo definiti'vo, e <:Ujos
filhos serão brasileiros natos. exercer
aqui a SUB. profissão liberal. desde que
se submeta aos exames das matérias
COoriSidersdas pela. lei indispensáve1s
à demonstração de seu prep.a;ro téc-

nico ou cientifico. A única restrição
menos iníqua. que- se pode impor ao
natura.J.izado é a da sua. participação
na vida politica do Pais. Em se
gundo lugar, a emenda se justifica,
porque ninguém ignora a. carência
qua.s-e absoluta de que padece o in
terior do País de :.écniccs e de di
ploma.dos em p:r:ofissóes liberais. p.rin
cipalIÇlen.te em Medicina..

~ verdadeiramente deplorável a si
tuação das populações do interior,
que, por falta de médicos, vivem, ou
sem assistência algu:na. ou entregues

. à inép.sia e desonestidade de r·aizei
r05 e charlatães. Enquanto isso
acontece, muitos médicos. alguns de

,grande competência, diplomados por
Faculd-ades estrangeiras, estão lutando
com diliculdades, ou exercendo miste
res menos úteis à coletiVidade brasi
leira. Faz poucos dias. o ilustre
Deputado, Sr. Alcêdo Coutinho, após
demonstrar a situaçã.o de precatie
dade do Brasil em matéria de saúde
pública, propõz, entre outras medi
das, para combater êsse estado de
coisa.s, a. de se f-a..cili-tar a formação
dé novosquadI'Os .de médicos, enfer
meiros, dentistas e fa.rmacêuticos,
tornando o estudo m-a.i5 acessivel.

Ora, se ewte, como está demons
trado à sacied,ade, falta dêsses pro
fissionais. um. dos meioo de se a.u
mentar o número dêles está, justa.
mente. em se permitir &OS brasileiros
natura.lizados, que sejam médicos.
d-entistas, fa.rm:acêuticos, etc.. a. re
validação de seus diplomas, .qu~d-o

expedidos por faculdades estrwngçi
raso

Para que não se exponham os inte
rêsses e a saúde do povo a perigOS,
exijam-s exames sérios e rigorosos.
O projeto emprega o vocábulo "reva
lidação", quando àeve ser "validação".

sala_ das Sessões, 10 de junho de
194:6. - Dario Carrloso. - Tl1.omás
Fontes. - Caiado God6i. - Galena
Paranhos. - João d'Abreu. - Mata
Neto. - Osvaldo Lima. - Pedro Lu
àovico. - Domingos VelZasco. 
Leite Neto. - Arthur Fischer. _
Ferreira Lima. - We1lington Brcrn.
dão. - Wa!fredo Gurgel. - Jan-
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duhy Carneiro. - Plínio Lemos. 
José Augu.sto. - Leandro MacieZ.
- DoIor' de Andrade. - Graccho
Cardoso.

N.O 400

Titulo V - Capitulo m - Art. 164.

Redija-se assim o § 1.Q
:

§ 1.° A ordem· econômica têm por
base .a liberdade de ação particular.
subordinada. porém, ao intexêsse pú
blico e aos preceitos de justiça social
regulados por lei. - Alde Sa.mpaio.
- Joáo Cleophas.

Justificativa

A ordem econômica não pode ter
por base os principios da justiça so
cial, porque então deixa.ria de .ser or
dem econômica. Pode subordinar-se
ou submeter-se ou estar em obediên
cia ou em conformidade a êsses prin
dpios, mas não pode neles fundar-se,
pois que então deixaria de correspon
der à. estruturação da sociedade DQ

setor da economia. Seria o mesmo que
dizer: a ordem juridica. tem por base
o parlamentarismo, ou. noutro as
pecto, a situação econômica do indi
viduo. Pre<:eitos de natureza pol1tica.
ou de na.tureza. econômica podem in·
te:ferii ns. ordem jurídica, mas nãn
lhe podem constituir a base. A ordem
é a estruturação da sociedade, sob a
forma de disc.iplin.a social, nos vAriI.>S
setores em que se distingue. É pro·
pria.mente B. construção do edifício
social, nas suas diversas partes; ou
seja, o equllibrio das instituições de
várias naturezas, formando um todo. 
Ninguem dirá na construção de um
edifício que teve por base o estilo
grego. Na orientação artística. é que
obedeceu aos preceitos do estilo gre
go. A base da construçã.o é o alicerce
sObre que assenta; e essa na estrutu
ração econômica da sociedade se cons
titue, po!' nossa tradição e pela tradi
ção ocidental, na liberdade de ação
para produzir, comerciar e consu.m1r,
cerceada. pela.. interferênci~ das leis.

Por conseguinte é esta a. ba.se que
deve figurar no preceito constitucio
nal, que institue os fundamentos da.

nossa. organização social, no setor'
econÔmico.

Por outro p~o, a eXJ)ressáo "va
lorização humana. do trabalhoU signi
fica coisa. muito diversa àaquilo que
no subconsciente se quiz exprimir .
Ou se quererá aludir à valorização do
trabalho humano em face do trabalho
das máquinas, ou ao aperfeiçoamento
do homem dedicado ao trabalho fi·
sico. Mas nada disto a expressão tra
àuz. A valorização humana do tra
balho, ao pé da. letI'a, significaria a:
maior remuneração do trabalho ofe-
recida por sentimento 11Umano. '-l

A lei, porém, deve ter ação concreta
e não é isto que quer prescrever.

A emenda apresentada tem por fim
a remodel~ão do disposiüvo, con..
servando-lhe o espfrlto e dando-1h~

atribuição precisa. - Alàe Sa.mpaio.

N.o 491

Título V - Capítulo m - Arti
go 164:

Elimine-se o parágrafo 2.° que diz:
"A lei que regular o trabalho, a. pro
dução e o consumo poderá estabe
lecer as limitações exigidas pelo bem.
público." - Alde Sampaio. - João
Cleophas.

Justificativa

O dispositivo é uma porta travessa.
para ação de fundo nazi-totalitário
na organização do estatismo, pois
nada. preceitua como artigo de lei.
Dizer que a lei estabelecerá. as litni- .
tações exigidas pelo bem público é
repetir de modo inócuo a própria.
conceituação de lei. Quanto à exis
tência de uma lei que venha regu
lar o trabalho, a produção e o con
sumo como matéria de ordem eco
nômica, só há noticia pelo que foi
feito na Alemanha para. fins de
guerra. debaixo do lema: «a alema
nha precisa mais de canhão do que
de manteiga."

Regular o traballio, a produção e
o consumo é forma de expressão, por
eufemismo, da economia. ciirlgida e
Quer dizer para. cada qual dos as
suntos: prescrever normas às em
presas como .devem orientar as suas
a.tividades: ordenar aqUilo que de
VEm: produzir, por exigência do Es-
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tado; racionar o consumo de acOrdo
com o qUL se produziu.

sômente a economia. de guerra da
Alemanha, que foi a mais completa
direção econômica já praticada no
Universo, trouxe para o assunto aI..
guma experiência, ainda. assim de
baixo de ll-"!la forte pressão do Es
tado organizado para êste fim e sob
os efeitos psicológicos de rima pro
paganda cientlficamente conduzida.,
tendo por fim a exploração dos sen
timentos patrióticos. Prescrever, por
fôrça constitucional, preceitos de ex
periência tão precária é jogar o pais
para o abismo.

Nem na própria Rússia. Soviética,
que com a sua experiência longa e
sistematizaàa . fornece tanta coisa
aproveitável à direção dos povos,
nem lã se fugiu aos preceitos tradi
cionais da economia livre, permitin..
do-se às emprêsas autonomia de ação
e ao indivíduo o arbítrio de consu
mir o que deseja.

No particular da liberdade de ação
das emprêsas, sômente mantidas sob
a vigilância e contrôle de direção ge
ral por meio do Conselho Superior
de Economia,. é útil transcrever o
que dizem dois autores russos, I. La
p~'Cius e K. <:>st!"avitianov, no l1vro
"Principias de Economia Pol1ticau

traduzido para o portuguê3 pela Edi~
tora Calvino. A página 251 do 1.0
Volume, se encontra:

"O Estado Soviético grandemente
interessado r..a acumulação dos lu
cros, toma, portanto, tôdas as me
<lidas que se fazem necessãrias. Um
.dos processos essenciais. tendentes a
estimular os dirigentes da indústria
no sentido da acumulação de lucros,
no regi..me da. nova política (nep) é
a obrigação de as empiêsas se bas
tarem a si próprias economicamen
te (grifado no original). Cada em
prêsa parece (deve ser carece) tra
balhar à vontaàe e não contar senão
com as suas próprias fôrças. Os
meios de manter, de reconstruir e de
desenvolv.e-r a. produção, pro~lêm. an
tes de mais nada, da própria em
presa cujos administradores estão por
isto mesmo interêsss..dos em djminuir
as despesas e aumentar os lucros."

Cá e lá. pode haver inter!erênc1a

do Poder Público, sob as formas de
defesa do interêsse coletivo, chegan
do até ao intervencionismo, como já
temos em prática; mas isto tudo eSltã.
assegurado no parágrafo 3.0, quando.
se reconhece à União a faculdade de
intervir no domínio econômico. O
§ 2.° é uma porta travessa do esta
tismo que se quer estabelecer em um
pais que ainda não se organizou a
si. mesmo nem nas formas políticas
e se pretende, a despeito, que dê li
çóes de organização às emprêsas par-

. ticulares. - Alde Sampaio. - João
Cleophas.

N.o 492

Substitutivas ao § 18 do a.rt. 164:

Substitua-se o mencionado § 18 do
art. 164 do Projeto, desc1dbrando e
ampliando a finalidade que teve em
ffiira, pelos seguintes, m'Odificada a
numeração doo subseqüentes:

" § 18. As terras públicas a..'P'tovei
táveis para a exploração aoc:rícola. ou
pecuária serão, obrigatôr~mente, por
lei especial, loteadas e .dividi'CiJas, em
caráter gratuito, pelos habita.ntes das
mesmas, para a criação e desenrvol'Vi..
IDtE!nto da. pequena propriedade".

"§ 19. As terras particulares apro
veitáveis para a e'X1'loraçáo agricola.
ou pecuáJ.i.a, e não s.p'rov·eitadas, qual
quer que seja a densidade demográ
fica dia zona em que se encont1'em, e
bem assim aquelas benefici3!das com
obras de irrigação ou de saneamento.
serão gravadas, a partir do segundo
ano de vigência desta' Constituição,
CQ!Il o impôsto temtorial prog:l"€S
Slv1()" •

Justificativa

.As emendas oferecidas pretendem,
por um lado, evitar o ônus gravoso
3.0 erátio público com as desapropria
ções de terras úteis, particulares; mas
não aproveitadas, come ocorre na.
matoria do pais; e, por outro 000.' di
vidir as terras devolutas ou públicas,
em caráter obrigatório e gratuito, n'OS
têrmos que a lei estabelecer, pelos
seus habitantes e moradores.

Com efeito, a medida mais oportu.
na e salutar para compelir os deten
tores de latifundios s. torna.r as gle
bas prOdutivas ou aproveitaõas será,
por sem àúvida alguma., o estabeleci.-
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mento do impôsto territorial progres
sivo, a p.a.rtir do segundo ano de vi
gência da futm-a Constituiçeto, meio
legal inrleclinável e mais pronto de
que usará o Executivo para acabar..
de vez, com o im'PStriotismo dos pro
prietários ou latliunàiàristas, obri'"
gando-os a cuidarem das suas pro
pnedJades rurnis, que na maioria dos
casos entravaro. o progresso dJas zonas
e das regiões, refl€tindo êsse seu des
caso na economia da Nação.

Por que razão pla.usivél, - conso
ante p-rOOOD.iza o § 18 daquele arti
go, que ora se modifica. - agravar
as múltiplas resPQnsa:bil:.dades dos CQ

fres públioos com a obrigatoo.'ied:ade da
desa:prop:riação doe tais berras, quase
rodas obtidas do próp['io Es,tado. em.
épocas recuadas, a preços irrisórios e
inacreditáveis? .

Aume:nte-se o im'PÔSto territorial,
com a moda.lid:a<le progressiva, e o
Govêrno ficará à margem do grava
me das desapropriações em. massa,
que se não fa.ráo, evidentemente, pelo
vulto das indenizações. das delongas
judiciârias, e, também. os p:roprietã.
rios doessas terras, se quizel"em ficar
iremos dêSse i.mJpôsto terrltoria.l pro
gressivo, se pretenderem aumentaI' a
fortuna coletiva, se desejarem zelar
pelo que lhes Ilertence, promoverão
o fumento da agncuIt1.mL e da pecuá
ria., tm-nando reprodutivas as suas
propriedades, emrique<:endo a n-os&.
PáJtr1a.

N-os países mais adiantadoG, não há
contestar, o imPôsto progress:voO. sõ
bre terras i~PI'oveitad.as,gerou o pro
gresso ê a civilização dos povos que
05 habitam.

A di'VisOO de ten-as púb1lc3.s oude
volutas coDstitue, hoje em dia, o "'un
d:amento da pequena proprieda,de, cé
lula da riqueza dos agrupamentos hu
manos, e justo prêmio aos desbrava
d-ores. exploradores, moradores e h9r:
bitantes das mesmas, veroadeiros e
eterIlClG pá.rias andejos da nacionali
dade, justamente pem au.sêncis. de
gleba sua, de sua. propriedade. que
gratuitamente caberá ao Poda- Pú
blico eemeeder-Ihes, para que nela. se

. radiquem com a sua prole defi.n1tIVa.
mente, desenvolvendJO-lhes as rique
zas com a alegria própria. aos que sa-

bem que benefici:am o seu patrimãre.;,
e o dos seus SUCessorES. -

Quaisquer ·argumentos em contrá
rio, data venia, poderão parecer subs
tanciosos, mas fugk-ão à realidade
brasileira, que reclama, ao nosso ver.
a distribuição de terras públicas pelo
maior n'Úm-ero 00s nossos lav:rn:dares.
agri<:ultores, homeIl3 do interior e dos
campos, se desejarmos engran'deoer e
fon-.entar as noSsas agricultura e pe
cuária.

Meditem. os senhores doutos com
ponentes da Coinissão Constitucional
sób1"e a oportunià'ade desta em.endias
e dlecidam pela sua adoçã<>, sem ofen
sa, abs.olutamente. aos sagra.dos di
reitos da propriedarle illdiv.id.ual e da
eoonomia pública.

Sala das sessões, 11 de jurnho de
1946. - João Botelho. - Magalhães
Barata. - Moura carvalho. - La
meiro. BittenccnLrt. - Nelson Parijós.

N.o 493

~o art. 164, § 22~

Substitua-se pelo seguinte:
Art. Será.' isento de qualquer tri

buto o imóvel rural de ãrea nãQ su
perior a dez hectares, quando cons
t:tua a principal fonte de subsistência
do proprietário e s-eja por êle explo
rado.

Justificação

Os favores de que cogita o pa.rágra.
fo, tratando-se de imóvel instituído
em bem de família, pod€ráo ser esta
belecidos na. lei ordinária. O que, po
rém, deVe figUrar no texto da Consti
tuição é uma medida que proteja o
pequeno agricultor, cuio . patrimônio
rural proplucione apenas o minimo
para. sua subsistência.

A forma. prática e eficaz dessa pro
teção ê conceder :isoenção t.ributária ao
imóvel que o próprioagricultvr explo
re. concorrendo-se, dês~" modo, para
sua fixação ao campo.

As dificuldades de ordem econômi
ca, que embaraçam as diversa.s ativi
dades, se fazem sentir ms.f.:, intensa
mente sôbre o pequeno produtor.
Basta. considerar o declinio progres
sivo da produção de 'gêneros alimen..
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ticios, que é peculiar às áreas de me
nor extensão.

A emenda, de conteúdo social e hu-
mano, visa também o objetivo de in
crementar a. produção de ut:lida:des
básicas.

S. 5 .• em 11 de junho de 1946. 
José Jo/iZy. - SamueZ Duarte. - Jan
duf Carneiro.

N.o 494

Substitutiva ao pa.rágrafo 36.0 do
artigo 164:

Modifique-se a redação atual do
§ 36.0 do artigo 164 pela seguinte:

"§ 36.0 - E' proibida a evasão de
obras de valor histórico, artistico e
cultural".

Justificativa

A emenda busca estabelecer, em de
finitivo, a proibição à evasão de obras
de valor artístico. histórico e cultural,
porque nos parece desnecessário deixar
à lei ordinãrla a faculdade de impe
dir a saída de tais obras do pais, prin
cipalmente se tivermos em mente que
o patrímônio formado por ditas obras
é fruto dos esforços de gerações e ge
rações. qu-e o acu:ntilaram. na predh
posição patriótica de acr~-lo"e, ja
mais. de diminui-lo.

Adm:.tiremos como cert-o que o leg.1õ
lador ordinário, com a.bsoluto patrio
tismo,~ a. defesa dêsse pa.tri
mônio. porém, rigorosamente. não
existem razões de qualquer ordem
que impeçam. no momento, estipule
mos o caráter proibitivo da fuga do
nosso território dêsse manancial de
nossas recordações, de nossas tradi
ções. de nossa c1v.lização•.

N.O 495
.::.-

suprima-se do parágrafo 33.0 do ar-
tigo 164, as palavras "se não houver
na localidade ensino primário oficial
smicienteu

•

Justificação

O § 33.0 do art. 164 do Projeto obri
ga as empresas industr:ais, comerciais
€ agrícolas, em que trabalhem mais de
cem pessoas, a manter ensino primá
rio gratuito para os seus servidores e

os filhos dêstes. Abre, porém, uma.
porta que iria servir de esCapatória.
para ao burla. do di§positivo quando
acrescenta "se não houver na locali
dadoe ensino primár:o oficial suficien
te". E' claro que os interessados em
não realizar li despesa com o ensino,
sempre acharão que na localidade há
ensino primário oficial suficiente. E
o dispositivo constitucional, que con
substância uma medida justa, seria.
desvirtuado. O Brasil necessita em
preender uma campanha nacional pela
alfaüetização de todos os seus filhos, a
exemplo do que se fêz recentem·ente
na Rússia Soviética. Entre nós o pro
blema tem que ser resolvido pelo po
der público em intima colaboração com
os particulares, especialm.-ente das em
presas industriais. comercia~s e agrí
colas, que podem manter escolas para.
os seus servidores e para os filhos dês
teso

Sala das Sessões da As&embléia.
Nacional Constltuinte, em 12 de junho
de 1946. - Leite Neto.

N.o 496

Suprima-se o art. 165, l, n, § 1.0,
§ 2.°.

~ustilicação

Foi feit." hoje da tribuna, pelo pri
meiro signatãr10 da emenda..

Sala ~ Sessões, 11 de junho àe
1946. - Adroaldo Mesquita da Costa.
- GZicerio Alves. - Manuel Duarte.
- Damaso Bocha. - Bayard Lima.
- Mércio Teixeira. - Ernesto Dor·
nelles. Pedro Vergara. - SOUZIJ
Costa.

N.O 497

Redija-se o art. 174:
« Art. As policias militares. CODa-

titufdas p~ a segurança interna. e
manutenção da ordem nos Estados e
Territórios e no Distrito Federal, são
consideradas fôrças auxiliares do Exér
cito. Quando mobiU~.d.as, ou a ser
viço da União, o seu pessoal gozará
das vantagens atribuídas ao pessoal do·
Exército.

P&-ãgrafo único. Observado o df;
. posto no art. 4.0, n.o IV, a lei estadual
regulará -as atribuições e condições
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de exerCício, direitos e deveres do
pessoal das polícias militares, fixando..
lhes, anualmente, os efetivos.

Justificação

O primeiro objetivo da emenda é
substituir, no têxto do artigo, a ex
pressão "reservas do Exército" pela.
seguinte - "fôrças auxiliares do Exér
cito. " O vocábulo "reserva" é em
pregado na legislação militar para de
finir uma situação de inatividade e
o seu uso, nêsse dispositivo, não tem
êsse sentido. As policias militares são
orga.nizaçóes aUXiliares do Exército e,
quando não mobilizadas, desempenham
papel ativo na segura.nça. interna .e
na manutenção da ordem, dentro dos
limites das suas atribuições. A modi
ficação proposta. corresponde c.om exa
tidão ao sentido da situação que o dis.
positivo visa a. disciplinar.

A outra parte da emenda tem a
finalidade' de· ressalvar, de modo ex
presso, a. competência. do Estado para.
fixar, anualmente, os efetivos das po
lícias militares e regular as condições,
sem prejufzo das normas gerais que a
União expedir, no limlte da sua com
petência. Privativa.

8ala das sessões. 12 de junho de
1946. - Raul Barbosa.

N.o 498

Redija.-se o art. 190:
"Só por maioria absoluta. dos seus

membros, podem os tribm'lros declarar
a inconstitucionalidade de lei ou a
invalidade de ato do poder público."

J'UStificaçáo

O principio consignado neste artigo
é uma decorrência d~ harmonia. e
independência dos três poderes Te
presentativos dá soberania nacional.
ExigÍ1:.do um "quorum" especial pa;ra.
a decla.raç§.o da. inconstitucionalidade
da lei, o art. 190 do projeto estabeleceu
uma limitação ao Judiciário, no jul
gamento do ato especifico do Po
õer Legislativo, conservando a am
plitude de apreciação dos atos do Exe
cutivo que Possam ser arguldos de
inconstitucionais ou ilegais. A Consti
tuição de 1934, art. 179, estabeleceu
êsse "quorumu especial para <> julga
mento, nos tribunais, da inconstitucio-

nalidade "de eto do poder público". li.
carta outorgada de 1937 também in
cluiu em dispositivo semelhante os
atos do Presidente da República.

O dispositivo do art. 190 do projeto
se_ aplica, indistintamente, ao Supre
mo Tribunal FedGral e aos demais tri
bunais do país e a atribuição de de
clarar a inconstitucionalidade é re
conhecida até aos juizes singúlares,
devendo haver tôda cautela para a.
decretação dêsse vicio substancial. Por
outro lado, as leis locais e- os atos do
Executivo do Estado podem ser ar
guidos de inconstitucionais frente à
Constituição estadual, sem possibili
dade do pronunciamento definitivo do
Supremo Tribunal Federal. Nessa hi
pótese, como nas anteriores, deve
ficar ressalvada a independência dos
poderes locais, através da exigência
do "quorum" ec;pecial para o respectivo
julgamento. A exclusão da parte final
do art. 19{} do projeto tem êsse obje
tivo.

Sala das sessões. 12 de j11I1llG de
1946. - Raul Barbosa.

N.el 499

Título VI - Capítulo m.
Onde convier. .
Pam o efeito da. s.posentadoria dos

funcionários públicos federais. compu
tar--se-â integraJmente o :temPO de
ser'VU;o público prestado aos Estados
e aos municípios e vice-versa.

J'U3ti.ficação
Não é justo se taça. distinçáó no. .

concernente ao serviço púzb1ico, uma
vez que todo êle é prestado em bene
ficio da comUDM.o 'brasileira, deven
do assim ter igual valor. se prestado
à União, aos 3stados ou aos Muni
cipios. O Projeto manda. eontaT, no
parágra!o 1.0 do. n.O m do art. 68,
em .benefício dos' ma.gistt'ados Ife
derais, integralmente, os serviços
prestados 1LOS Es·tadas e não há. m0
tivos ponderáveis que impeçam s. ex
tensão da vantagem sos demais ser
vidores públkos. assim federa1s. como
estaduais e municipais.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Dario Ca:rdoso. - Caiado
God6i. - João d'AbTeu. - Galena
Para:n,lt,O$. - Petb'o LudcrDiCo. - Do
mingos Velasco. - fLeite Neto. 
Art1Lr FischeT. - Ferreira Li1TUt. 
Wellington Brandiío. - Plínio Le
mos. - José A1J,{JUSto. - Leandro
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Maciel. - Graccho Cardoso. - To
más Fontes. - Mota. Neto. - Dolor
de Andrade.

N.o 500

Onde· convier.
O limite máximo de idade para a

aposentadoria compulsória dos servi
dores públicos será de 66 anos.

Justificação

O ,funciqnário após ~mpletar 68
anos de idade poderá. conservar per
feita lucidez de espírito; o que é ine
gável, porém, é que, em razão da
canseira e da própria de<ladência do
vigor físico, perderá a efieiêncla,
tornando-se pouco produtivo o seu
trabalho. Por melhor que seja a
partir dessa idade, tenderá, pelo me
nos, a se tomar rotineiro e acomoda
tício. E como a máquina adminístra
tiva do país deve ser ativa e eficiente,
impõe-se o afastamento dos que atin
gem essa idade.

sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Dario Cardoso. - João
d'Abreu. - Pedro Ludovico. - Do
mingos ·V~lasco. - Leite Neto. -'
Artur Fischer. - Wellington Bran
dáo. - Plínio Lemos.

N.o 501

Ao art. 176 e §§ 1.0 e 2.°.
Redija.-se assim:
Art. 176. E' vedada a acumulação

de quaisquer cargos ou funções públi
cas remuneradas da União, do Es
tado, do Município ou paraestatais,
salvo os cargos do magistério obtidos
por concurso, que poderão ser acumu
lados até dois, havendo compatibili
dade de horários.
. § 1.0 Não se considera aeumuIação
o exercício contemporâneo de es.rgo
público e de funções a êle anexos
ou dependentes.

§ 2.0 A aceitação de cargo ou fun
ção remunerada importa a perda. de
aposentadoria, jubilação ou reforma,
exceto em se tratando de função ele
tiva, caso em que apenas se suspen
derã'o, durante o exercício dessa fun
ção, os provenrto.s da aposentadoria ou
reforma.

Justificação

J::ste dispositivo trata. da velha ques
tão das &Cum:ulações renumerad3.s,
que a. Constituinte de 1891, art. 73,

proibia; apesar disso proliferaram os
abusos à sombra de exceções escog1
tadas em benefício de intere552..dos.
A Constituição de 1934 também proi.
bia as acumulações remuneradas ex·
eetuando, porém, os cargos de. magis
tério e técnico-CIentificas, que poãiam
~er acumulados por funcionários ad
ministrativos, o que era uni preceitc
censurável, pois isso importa7a pràti
C2tmente em permitir quase todo o
funcionalismo acumular, pois quase
todo êle é administrativo.

A carta. de 1937 vedou a acumula
ção de cargos públicos remunerados
da União, do Estado ou dos Munic~

pios, mas, como o dispositivo some!lte
falava em cargos, inver.tou-se que a
acumulação de funções, como as con
sistentes em ~omissões. não estavam
proibidas. .

Disso resultou que professôres, in
gressos no magistério por concurso.
tiveram de optar 'por um dos car
gos, que exerciam, ao passo que 08
conrlssionados .pod!sm acumular im-
punemente. _

Disciplinando a matéria, 0- art. 157
nã.o o fez de modo a cortar abusos;'
pelo contrário, constituir-se-ia um
terreno propicio ao desenvolvimento
dêles. se passasse como está redigido.

De fato, êsse dispositivo permite a
acumulação renumerada de cargos do
m.agistério com cargo técnico c>u cien
tifico, havendo correlação de matéria.
expressão vaga e àifusa, que não se
sabe bem o qu-e seja.

PergUDlta-se: um cargo de profes
sor de ensi:to jurídico superior .pode
Se!" a..cumulado com o de Procurador
Geral da República? Pelo projeto
pode, por que se trata de técnico.
Poder-se-iam multiplicar os exemplos
para mostrar o elastério da fórmula
do projeto.

Entendemos que apenas se deve per
mitir a acumulação, e somente até
dois, de cargos de magistério e isto
mesmo quando obtidos por concurso
~ ha.vendo eompatibilj.dade de horá-
:rio. .

Outro a.buso a erradicar é permitir
ao aposentado. jubilado ou refarmado.
exercer funções públicas não eleti
t"SS.
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A aposema,doria supõe a invalidês e
se deve presumir que o inválido é fi
s:camente incapaz de exercê-las.

A presente emenda visa regul~r a
matéria da forma que nos pareceu
.mais conveniente.

Sala das 8essões, em 12 de junho
de 1946. - Alencar Araripe.

./

N.o 502
Aditiva

Ao paJ!á.grafo n. do artigo 179,
.acrescente-se', in fine:

com vencimentos integrais.

Justificação

Se se der a hipótese de o ftmcio
nário ficar em disponiBilidade remu
nerada, essa remuneração deverá ser
.com vencimentos integrais. Essa a ra
zão da emenda ora apresentaãa.

Sala das' Sessões, 12 de junho de
1946. - José RomeTO. - Jonas cor
reia.

N.O 503

Su,pressiva

Suprima-se o parâgralfo úníco do
11.0 TI, do arl. 1'19.

Justificação

Nada mais sugesti'Vo nem merec~

·d:or da atenção dos m€us dignos e
dom'os pares da Egrégia Assembléia.
Nacional Constituinlte, do q~ &. de
iesa dos dir.eitos dos funcion'ári-os Q.ue
êles mesmo fazem' através ·de seUlS
órgãos de classe. A:sIsLm., reprocLuzo
aqui o texto do ofício que recebi do
"Centro dos Pequenos Serndores Mu..
ni'Ci'pais'" :
~e parágrafo do artigo 179, além

do seu aspécto anti-démocrático, f~.e
'pr.ofundamente a. tradição consagr::Lda.
pelas C'OIlJS.tituiçóes de 1891~ 19:!4: e
1937, \mânimes em assegurar ao fun
cionário a garam:tia do eIlllPrêgo e a
de!esa do meio de subsistência.

No momento em que nossa Pâ-tr1'3.,
·através de uma Assembléia Consti
tuinte, consoJ.:i.da. e a.mplia as conquis
tas sociais, as garantias e direiJtos die
todos os brasileiros, a S3oDlÇã.o do ra
felido daria um !'letl"ooesso nos direitos
já conquista4os pe1a laboriosa ~lasse

d'o funcionalismo público, cassaM'O
:lhe, Pràtica.men.te, o direilto à esbabi
!i.:dadle.

Q;te Centro alIJeI".:!. -para. o patriods
mo e para o espírito de hUllD&ni:dad'eo
dos STs. Constituintes, muitos dos
quais também foram ou são fU!lCto
nár1'os, para qUle não .d>eixem ao de
samparo uma. classe imensa que tam
bém é humana., bambém é brasileh"8..

5aIJa das Sessões, 12 eLe junho de
1946. - Manoel Benfdo F011:lenell8 .
- Segadas Viana. - A1li;ônio José ct!&
Silva ......

N.o 504

\Siubstitua~-se pelos seguintes, os
parágrafos 1. o e 2. o do artigo 185:

§ 1. o Depois de proposta pela quar
ta parte, no mínimo, dos membros de
qualquer das Câmaras do Congresso
Nacional, a emenda será submetida
a três discussões em cada uma delas.

§ 2. o Aprovada pelo Congresso Na
cional 'deverá a emenda ser ratiIt

. cada, 'seis meses depois, por um re
fe.rendo popular, a que concorra a.
maioria do eleitorado.

Justificação

E' natural que as modificações da
Constituição sejam sujeitas a condi
cões mais rigorosas que' as da legis
Íação ordinária. E' óbvio, porém, que
tais requisitos não devem contrariar
os princípios fundamentais da demo
cracia representativa. Ora., a exigên
cia de uma ~aioria qualificada, como
a que se estipula no parsgrafo 1.0 do
projeto; redunda em dar à minoria. o
poder de vetar uma. reforma desejada
pela maioria. Outro é, pois, o meio
a que se deve recorrer. para garantir
a Constituição contra reformas impen
sadas.

Da mesma forma, não parece dOil
tIinàriamente perfeito entregar às le
gislaturas estaduais a faculdade de
resolver definitivamelIlte a. respeito
da emenda da Constituição, se bem
seja êste o proeesso norte-americano.

A solução anteriormente adotada 
deferir à legislatura seguinte a apro
vação defir..itiva da emenda - tem
sõbI'e a agora proposta, a vantag~m
de eauivaler a uma consulta à Naçao.
Mas ~ a melhor e mais precisa con
sulta é1 inegàv.elmente, o referenc;o
porque define precisamente a ques
tão sôbre que Se há de manifestar o
eleitorado e evita a intercor:rência de
outras considerações, qUe intervêm
sempre numa eleição. ,
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Dem.ais, já é tempo de começar :lo
utili:zar os processos da democracia.
<li.reta,· com que, nos tempos model
nos. se tem procUl'ado ~perfeiçoar a
democracia representativa. E nenhu
ma matéria mais que a constitucio
nal, parece •adequada à utilização do
referendo, pois nenhuma exige m:,üs
completa adesão popular. Adotaram
no quase tôdas as constituições mo
dernas.

Existe é verdade,· certa prevenção
contra às manifestações diretas do
eleitorado, como o plebiscito, por ter
sido êste o meio utilizado pelos re
gimes totalitários paxa apresentare.in
uma aparência de legitimiC:ade. Não
se deve, porém ccmundir'J instru
mento, em si mesmo· excelente, com
a sUa. falsa e má aplicação: Se os mo
àernos d:tado::::es têm usado e abusado
do sufrágio popular direto, os antigos
não fizeram melhor uso das eleições
ou da legitimação do seu peder pe~as
assembléias legislativas. - Raul Pila.

N.o 505

Onde convier: Ficam equiparados
os vencimentos dos professõres cate
dráticos da Universidade do Brasil aos
dos Desembargadores do ·Distrito Fe
deral.

Justificação

A emenda. consubstancia uma me
dida de absoluta justiça. Não se pode
estabele-c€r gradação entre as 'funções
do magistério superior e as da magis
tratura de segunda instância. São
funções de igual valor social e que
exigem os mesmos conhecimentos
científicos. O magistério é tão digni
ficante quanto a judicatura e reclama
dO professôr 05 mesmos sacrifícios 2
que estão sujeitos os magistrados.

Aliás, ao tempo do Império, os pro
fessõres das Faculdades Superiores
sempre tiveram vencimentos equipa
rados aos dos Desembargadores.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Dario Cardoso. - Caiado
Godoi. - João d/Abreu. - Galeno
Para,nhos. - Domingos VeZlasco. 
Leite Neto. - Artur Fischer. - Fer
Teira Lima. - PUnio Lemos. - j osé
Augusto. - Mata Neto. - Dolor de

_Andrade.
N.o 506

. Indlua-se, onde convier:'

A..""t. - A vocação para suceder em.
bens de estrangeiros existentes no
Brasil será regulada pela. lei brasi.-

leira em beneficio dQ.. cônjuge ou dos
seus filhos br:a.sileiros, sempre que
não lhe seja mais f3IVorável a lei
1. acional do de-cujus.

Jutificaçáo

Foi feita hoje da tribuna, pelo pn
,. meiro signatário da emenda.

Sala das Sessões, 11 de junho da
1946. - Adroaldo Costa. - Dâmaso
Rocha. - Manoel Duarte .. - GZicerio
Alves. -' Bayard Lima. - Luiz Viana
- Souza Costa. - Mércio Teixeira.
- Ernesto Dornelles. - Pedro Ver-
gara.

N.o 507

Onde conviet::
Art. - A maternidad~, a, lmancia'

e a a<lo1ereência S'éTão objeto de pro
teção especial.

Justificação

As 'Constituições d-e 1824 e 1891 não
trataram da assistênci-a a que ail.ude
o artigo proposto.

A de 1934, Capítulo II - Título IV,
da Ordem Econômica e SocIal, artigo
12'1 - § 1.0 - l€ltra h, concedeu assis
tência médica e sanitáTia ao traba
lhador e à gestante, aSiSegurando a
esta o deooanso antes e depois do
parto, sem 'PrejuíZo do salário e d.o
emprêgo, e instituiu a previdênciá. em
favOT da velhice, da invs.li:dez e ~
maternida<:le.

O art. 138, l-etra b, estiüulava..:
"Incumbe à União, aos Êstad05 e

a'os municípios. nos têrmos das leis
respootivas:

b) 3stimular a- educação higiênica;
c) socorxer a m:lternidade e a in

fância·;
à) proteger a jl.."'V·entude contra tôda

a exploração, bem como contl"Q, o
abandono físico. me·ral e intelectual".

O art. 141 prescrevia:
"E' obrigatório, em todo território

nacional, o amparo à tnaiJe;rnida'Cle e
à ir..fância para o que a União, os,
Es"vados e os Municípios d'estinarão.
um por cento (1 % ) das r-espectivas.
rendas tributárias".

A cartla de 37, no Ca'lpítulo "Da;
Ord'em Econômica". concedeu amparo
médico e higiênico ao traba1ha'dor e
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à gestante, e, nos 3..l!"tigos 121 e 129.
cl:id.ou da jj"lf'incia e d'a juventude.

O proj-eto de Con....~ituição, ora sub
metido à ap!."'e'Ciaç-3....o da Assembléia.
no s"Tt. 164, S, 24, IX, cOlrtcede "'as
sist~ncia. médica, sanitária e hoopi
t.ala.r ao trai'02,lhador, assim Domo à
g€5t&nte, que terá ss.segruraào dles
C2.:n...~ antes e de'pois do parto, sem
p:-ejufz<> do emprf~go e do salá'ri6".

No § 39.°, do mesmo artigo:
"Ir..cumbe- à União,' aoS Estados e

acs Municípios, nqs têm1'Os das leis
respectivas, socorrer:as fa·mílias de
prole numerosa" o •

Já foram compreendidos pelos p0

deres, públicos, e debatidos nêste re
cinto, os graves problemas da mater
~iJda.de, d.a infâ...'lciae da adolescên':..
eia, no Brasil. Os G.overnos de Vários
países, sentindo a impo.~cia dêste
a.ssunto, prec'oniza..ram. através de le
gislação patriótica, meios para a so
lução da. questão. No Brasil, as car
tas de 34 e 37 focalizaram mais deti
damente êste ponto, no entanto, o l?ro
jeto de C-onstituiçáo, ora submetido a
debate, apen-as .se refere, de modo. im.
precioo, aos direit.os de proteção, que
merecem a maternidade e a infância.

Os índices de mortalidade e de
mortalidade infantil, <!. deflciênci:a e
defeitos de alimentação à infância, a
preéa'!"ieda.de de assistência. médica ~
hospitalar à ma.ternidade, o desampa
.r6 da criança e a delinqüência infantil
são fatos que ferem a nossa sensibili
dade e reclamam da nossa· responsabi
lidade providências salutares e urgen
tes, ta.nto quanto permitem noosos re
cu..."'Sos. Alguma oousa já, S~ tem feito,
no Brasil, mas muito ainda se há de
fazer, a fim de que posSamos promo
ver a grandeza da Pátria.

Em a·preciação sumária. como con- "o

vém a· uma justificação de emendas
à Constituição, basta dizer que a ci
dade do Rio de J~neiro figura, no
quzdro de mortalidade infantil entre
diversas metrópoles do mundo, em
primeiro lugar..Não nos esqueçamos,
ainda, de que a n-ossa capital dispõe
de recursos de assistência que faltam
em outros pentes do país. Confirma
esta observação o fato de achar-se
a. cidade de Fortaleza, importante ca-

pitaI nordestina, em lamentável situa
çã.o no quadro estatistico de mortali-
da.de in!antil. .

Situam-se entre as cau...<::as prepon
de:rantes dêste fa.to social a ignorân
cia, as más concliçõe, higiênicas, a
poluição dos mananciais d'água po
tâ.v.el, a fslta de esgoto, u1salubrldade
de habitação, clima, raça, e, sobretuáo,

s. miséria.

Se atentarmos nem nos graves p.ro
blemas brasileiros, chegaremos sempre
à mesma conclusão: - pobreza - o
que eqUivale dizer, falta de uma po
pulação sadia de corpo e de espirito.

Sem cuidaT do elemento qUE: proouz,
não produziremos o bastante para
atend€"r às nossas necessidades e ven
cer as noSS3.S dificuldades. A prote..
çê,o do homem é de s:L""1gular nnportân
cia -na, vida nacional.

Reputamos imperiosa a inclusão no
re-xto constitucional de dispooftivc.s que
assegurem proteçã.o à ma te:rnidade, à
infância e à a'Ciolescência, ampara,ndo
gerações que ie formarão foIt,es e sau
dáveis, esclarec!dàs e conscientes, com
a indispensável possiblidade para' um
trabalho fecundo e- útil ao 'Brasil.

Os' técnicos em feituras de Consti.
ttúçãc poderáo se opê:- à inclusão do
artigo proposto no textc da nossa. lei
básica., sob o fundam-ento de que não
se tI:at3. pl"õpnam.ente de matéria.
constitucional. Contrarlarem-os êste
ponto de vista, se levantado, com a
.nossa convicção de que o Direito Cons
titutCional Brasileiro deve cogitar do
que é básico no Brasil, desde a ins
tituição do regime democrático. de
3ICÔrdo com Q ansreio pqpular, Q res
g:ua:rdo da nossa soberania, s .seguran
ça das liberdades públicas, até a defi
nição dos direitos e devere,s individu
ais, dentro da moderna concepção de
lioerdao.e e autoridade, e o fomento
dz. riqueza e das bases da n.o5Sa eman
cipação econômica.

Nada- ma.is básico do que a prcte
ção do homem, com a inclusão na.
Carta de 1946 de dispositivoos que, as
segurando direitos d~ amparo à ma";'
t.ernidzd.e, à infância, e à adolescên
cia. incluam entre os deveres dos pode...
re:s píi:bllcos' o de prom'Over' as condi- o

çóe5 inciispensáveis à m-elhora da. raça.
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e aperfeiçoamento eugem'Co das gera.
ções brasileiras. - OZintCl Fonseca. 
Hamilton Nogueira. - Benedito Va-
ladares. - João Henrique. - Welling
ton Brandão. - José Maria A Ucmim.

N.O 508

~rnclua-se onde couber:"

,u Como legítima expressão da ".1n.í.
dade e integridade da Pátria, é defe
so às unidades da Fooaraçáo ter-eID
hinos, bandeiras, e armas próprias e
distintas das n~ionais".

Justijicativa'

Tão evidente e palpável é a abso
luta procedência da presente emenda,
que desta bem se poderá dizer que se
justifica ela por si mesma, pela .:Jrõ
pria fôrça que emana. do seu texto.
dos altos propósitos que a inspiraram.
dos patrióticos objetivos que visa.

Em verdade, se somos u.ma Pátr:a
só. una, íntegra e indivisível. não é
admissivel, até por um quasi instin
tivo imperativo do mais eleme.:J.tar
patriot:smo, senão fôra também de
lógica e bom senso, que vános e di
versos fôssem os seus símbolos .cep~:e··

sentativos.
Claramente, não se compa'dececom

'3 idéia básica da unidade nacional a
coexistência. dentro das fronteiras de
uma mesma P:!ttria, de inúmeros hi
no's, bandeiras, escudos e armas. 001

vêzes trazendo em seu bojo o fermen
to letal do regionalismo malsão, Ou.
mesmo, do separatismo criminoso e

. impatriótico.

A nossa história, em tnste passJ.Qc
que prasa aos céus llunca mais v01te,
já registrou o fato. de alarmante S1.g

nificaçâo. de em cerimômas civicg.s. o
pavilhão nacional. supremo e sagrado.
como .que desparecer, em lamentável
minoria senâo completo isola~ento,

em meio à imensidão das bandeiras
estaduais.

Como testemunho vivo e palpita.'1.te
de que o Brasil é um só e está sem
pre presente. em substância e espt
rito. em todos os quadrantes do teTTl
tório nacional, das ca.pitais mais lltv
râneas aos recantos mais remotos e

preciso e indispensáv-el que do Amaw
nas ao Chuy's6 um ..hino se .entoe, s6
uma. bandeir'a .de desfralde, .como um
éco e um reflexo da própria alma da
Nação: O Hino e a Bandeira Nacw
nais!

Saia das Sessões da Assembléia. Na
cional, em 11. de junho de 1946
Lameira Bittencoun. - Magalhãe~

barata. - Moura Carvalho. - Joõ.)
Botelho. - Alvaro Adolfo. - Duarte
d·Oliveira. - Nélson PaTifos.

N.~ 50S-A

Onde couber:

Artigo - O ensir..o primário e o pro
fissional agricola são rigorosam~!:'.tc

gratuitos e obrigatórios. a fim de que
seja incentivada a vida econômiC4 e
moral da nacionalidade.

Artigo- Os Govêmos da União. dos
Estados, dos Municípios e de Distnio
Federal promoverão a educação grll·

. tuita, até os cursos superiores, dos que
demonstrarem aproveitamento esco bl.:i:'

e inteligência excepcionais, nos mol
des que a lei determinar.

Parâgrafo - A lei regulará, igual
men~e. a admissão nos cursos supc~

riores, de ~aneira a restringir o nlÍ
mero dos que exercem profissões libe
rais, exigindo rigorosas provas de B';)
tidão e limitando a matricula.

Artigo - Os pais ou tutores) que não
matricularem os seus filhos ou tu:.e
la;dos nas escolas primárias, até os oito
anos de idade, seráa responsabilizsdo.-$
perante a lei, com multa ou prlSão.
variá..vel de um a seis meses, confo":"
me os casos ou reincidências, que 2.

lei dererminará.
Parágrafo - Os pais ou tutores dos

alunos são igualmente responsáveis
pela freqüência escolar dêstes.

Justificação

São condições indispensáveis ao
nosso progresso a obrigatoriedade .e a.
gratuidade do ensino primário e no
profissional agrícola. 5ó com hom~ns

~<:ons<:ientes de sua função na vida.
pode o Brasil elevar a consciênCl3.
econômica e moral da nação.
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Cêrca de 5 milhões de crianças nã..J
freqüentam colégios. Nossa área. e$
colar não passa de 750 mil quilôme
tros quadrados. isso num pais de mais
de 8 milhões e meio de quilômp.tros
quadrados. Enquanto a Argentina
possui menos de 15% de analfabetos.
nós ostentamos, tristemente. cêrca de
60% de iletrados. Faltam-nos d~e

nas de milhares de colégios e a defi
ciência de professôres é cada vez maIS
acentuada, em virtude da exigilids.je
de salários.

Nos nossos muni-cipios do intenor
campeia o analfabetismo, mata:...do
iniciativas. aniquilando vontades.

Com a futura dL~riminação das
rendas públicas, maiores possibilidades
de gasto com o ensino primaria c;;u"'
girão. E 1 dever nosso aplicarmos o
máxinlo com a instrução primána c
profissional agricóla, dando-se ao DaVI)

brasileiro· uma educação em fuÍlção
do trabalho.

IiA P:'Odução - já o disse RUI
é um efeito da própria inteligência".
O que os representantes do povo de
vem exigir e reclamar. pois, como seus
defensores. é ar instituição de uma re
pública democrática, com a participa
ção da grande maioria. do povo brasi
leiro nos seus destinos, isto é, a pre
paração dos homens para o trabalho
e pa:ra o cumprimento dos seus deve
res cívicos. Urge, destarte. que tar
nemos todos os -órgãos do poder em
agentes da disseminação do ensino
primário e do profísional elementar.
que são os mais reclamados num país
denominado de' I:essencialmente agrí
cola".

O nosso excesso llteralista leva-nos
00 cuidado excessivo com os cursos su
periores, em detrimento da. educaçã.o
popular. Rigor95as provas de aptidão
e limitações das matrículas aos cur
sos superiores corrigirão o nosso êrro.
~ justo, porém. que os desfavorecidos.
desde que revelem inteligência ex
cepcional, tenham a. proteção- do p0

der público para os altos empreendi
mentos. Esse o objetivo das emendas
apresentadas.

Para. que a educaçã.o da. criança, to
da;via, :,,::'".0 seja descurada., desde cedo.

torna-se Inadiável que se imponham
obrigações aos pais ou responsáveisr

coagindo-os ao· cumprimentos dos seus
deveres elementares para com a Pá
tria. Sarbemos, muit-o bem, que é di
minuta a freqüência escolar, por
quanto apena:s 8% de alunos chegam
ao fim do curso primário. Aparelhan
do as nossas escolas, fundando .nú
cleoo escolares e protegendo o agri
cultor, o Brasil apresentará. dentro
em breve. resultados dignos 'de um·
povo civilisado.

ALBERTO TÔRRES foi o grande pre
goeiro incompreendido do levantamen
to moral da nação pelo ensino primá
rio. A sua obrigatoriedade -e gra.tuida
de, em têrmos positivos, foram o seu
sonho permalIlente de patriota ilumi
nado. É bem verdade que a Velha
Província. em vão, conforme esclare
ce RUBENS FALCÃO em seu livro sõbre
os "Novos caminhos na educação flu
minense", já dispunha sôbre a. obri
gatoriedade do ensino primário por ato
de 1.0 de agõsto de 1876. Também a
nosso recente lei orgânic8I do ensino
primário fala na obrigatoriedade e
gratuidade dêsse aprendizado, sendo
que os pais ou responsáveis recalci
trantes, ã. luz do nosso moderno Có
digo Penal, serão devidamente puni
dos.
~ lndi'Spen::::ável, agora.. entretantot

que 31 nossa Consti,tuição, de maneira
mais enérgica e em caráter definiti
vo, a ostente em seus quadros com a
rigidez indispensável. para o seu ne
cessário cumprirÍlento.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - Brigic!o Tinoco. - Rui San
tos. - Aureliano Leite. - Miguel
cOuto Filho. -.:... Bastos Tavares.
Carlos Pinto. - José CarZos Pereira
Pinto. ..... José LeomiZ.

N.o 509

Artigo ... Dentro de 120 dias rea
lizar-se-ão, simultâneamente, as elei
ções federais e estaduais previstas
nesta Constituição. inclusive no Dis
tritoFederal, cuja Câniara Legisla
tiva serã integrada de 50 Vereadores.

Parágrafo I - As Assembléias Cons
tituintes dos Estados elaborarão no
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prazo máximo de 4 meses, as respec
tivas Constituições, transfo:-mando-se
a seguir em Assembléias 'Ordinárias.

Parágrafo li - O Estado que, findo
o prazo, não houver decretado a sua
Constituição, serâ submetido, por de
llberação do Senado Federal, à. de um
dos outros que parecer mais conveni
ente, até que a reforme pelo processo
nela determinado.

Parágrafo m - O Tribunal Supe
rior Eleitoral convocará os eleitores e
fixaxá o· dia das eleições de que trata
êste artigo. .

Sala das Sessões, em 12 de junho
de 1946. José RemeTO. - Jonas
Corrêa.

N.O 510

DISPOSlÇÔFS TRANSIT6RIAS

Onde convier:
Art. Enquanto não fôr instalado o

Trib1lllal de Recursos a que se refere
o artigo ... , o Supremo Tribunal Fe
<leral acumulará a sua própria compe
tência com aquela atribuída ao Tri
bunal de Recursos.

§ 1.0 Instala.do o Tribunal de Re
~UI'sos. a êle serão remetidos os pro::
cesses existentes no Supremo Tribunal
F.ederal que não tênham o visto do
respectivo r ela.tor .

§ 2.0 Os embargos aos acórããos pro
teridos p.elo Supremo Tribunal Fe
deral continuarão a ser por êle pro
cessados e julgados.

Justific~ção

As disposições transitórlas acima
"Visam- adaptar a situação dos feitos
existentes no Supremo Tribunal Fe
deral, enquanto" não fôr criado o Tri
bunal de Recursos.

salá. das sessões, em 12 de junho de
1946. - Adcrbal Silva. - Orlando
Brasil. - Roberto Grossembacher.
Rogerio Vieira. - OtaciZio Costa.

N.o 511

. Acrescente-se nas DiSposições tran
sitórias o seguinte artigo:

Art. - Sáo assegurados os dIreitos
constantes do art. 176 e a situacâo
prevista no parágrafo único do 8l1"t. í79
d.esta. Constituição aos funcionártos
técnicos· e admjnistrativos que exer-

ciam, cumulativamente, seus cargos
nos têrmos da. Constituição de 16 de
julho de 1934 e que foram obrigados
a desa-cumular, em virtude do .decreto
lei D.O 24, de 1.0 de dezembro de 193'1,
sendo-lhes contado nesses cargos o

"tempo do conseqüente afastamen.to pa
ra todos os efeitos, salvo percepção de
vencimentos, correspondente &. êste
afastamento .

§ único - A todo o funcionário que
ocupava ca·rgo administrativo e tecni
co, cumulativamente, sendo um por
concurso, gozará, também, das v.anta
gens desse artigo. desde que contasse
na época da opção, a que foi obrigado
pelo dec. nP 24, de 1.0 de dezembro de
1937, maois de dez anos de efetivo exer-
cicio~ .

Sala das Sessões, 12 de junho de
1946. - Getulio. Moura.

Justificativa

A COnstituição de. 193"4· permitia. o
exercício cumulativo de cargos técni
cos e administra.tivos desde que hou
vesse compatibili-dad-e de horário. A
Constituição de 19371. o proibia. Mas
encontravam-se nêsse exercicio fun
cionários vitalícios por concurso, cujos
direitos I;láo podiam ser postergados
pela nova lei.

O decreto-lei n.O 24; de 1.° de dezem
bro de 1937, sôbre acumulações, deu
prazo até 31 de dezembro daquele ano
para que todos aqueles que exel'clam
cumula.-tivamente mais de um ~argo

optassem. por um dêles. reservando-se
o Poder Executivo. o direito de agir
livremente, caso não .fôsse expresss.
essa opção.

Não fez distinção o decl'eto-lel, não
respeitou o direito de vitaliciedade dos
eargO$ obtidos por concurso e cujo
exercfcio cumulativo se funda..."'"S "em
~rmissão constitucional. Nãn é possí
vel que a futúra Constituição deixe de .
reconhecer as vantagens de ordem ad.
m i n1st1"ativa para o funcionário, qlie
à custa de esforços culturais. venha s.
toI'Ilar-se um técnico especializado.
conconendo, dessa maneira, para esti
muIa:r o preparo do seu próprio fun
cionário.
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Justo é reconhecer os direitos de
seUs servidores que foram demitidos de
seus cargos vitalícios por fôrça das
opções determinadas pelo decreto-lei
n.o 24, de 1.° de dezembro de 1937.
o qual inflingiu gi-ávemente a própria
constituição de 1937, ~ulando o es
fôrço e ~ .dedicação" de seus serventuá
rios em tomarem-se técnicos especia.
lisados.

Com efeito, se tal Constituição proi
biu de um lado a acumulação remu
nerada,· garantiu de outro a Vitalici-
dade dos funcionários públicos e desta.
forma a desacumUlaçâo devia reguIa,r
situações futuras, mas nunca ferir di
reitos adquiridos por concurso.

O mã...~o que o decreto-lei n.O 24,
de 1.° de dezembro de 1937, poderia
determinar seria a aposentado~ ou
& 'disponibilidade nos cargos não opta
dos, mas nunca. a demissão dos mes
mos de. seus ocupantes vitalícios.

Acresce que o próprio GoVêmo jâ
permitiu, pelo decreto-leI n.0 8.821,
-de 24 de ja.neiro de 1946, acumulações
de pensões com proventos de cargos
públicos ou aposentadorias.

A emenda acima visa corrigir uma
'situação anômala, restabelecendo ·para
os funcionários, com mais de dez anos
-de serviços e por concurso. o direito
:sagrado da vitall~1clade.

N.O 512

As disposições Transitórias.

Acrescente-se onde convier:
"Art. O 1Jrecelto do § 29 do artigo

164 não Se aplica aos brasileiros na
turalizados que, na data desta Cons
titUição, estiverem· exercendo as pro
fiSsões a que ;êle se refere".

Sala das Sessões da Assembléia
Nacional Constituinte. 5 'de junho de
1946. - Luiz Lago. - Arthur Fis
cher. - Pedroso Júnior. - Bertho
Condé. - Mello Braga. - Leopoldo
Neves. - Benjamim Faralt. -'Vargas
Netto. - Campos Vergal. - Eunapio
de Queiroz.

Justificaçáo

O p~eito do § 29 do art. 164 do
prOjeto'; de Constituição em debate
surgiu na legislação brasUeira, pela
vêz primeira. na Constituição Federal

de 16 de julho de 1934. Estava. con
signado no art. 132. que dizia tex-
tualmente: '_

"Os .proprietários. armaClores e
comandantes de navios nacionais,
bem como os tripulantes na pro
porção de dois terços, pelo menos,
devem ser Õ'iasileirosnatos. re
servanào-se também a êstes a pra
ticagem das barras.. portos.. rios e
lagos."

Mas essa mesma Constituição de
1934, ao consignar o patriótico art. 132
acima transcritO sà.biamente, pruden
temente, em suas uDi$posições Transi
tórias" inscreveu o art. 21, que está
assim redigido: .

..
" Art. 21 O preceito do art~ 132

não se aplica aos brasileiros 1UZ:t'zb.
ralizados .que~ na data desta Cons
tituiçtW, estiverem exercendo a3
profissões a que êle se retere."

De como se Vê, a Carta Magna de 16
julho teve em mira respeitar os di
reitos adquiridos.

..1 Constituição de 10 de novembro
de 1937, no entanto, não teve a mesma
cautela. nem se revelou com à mesma
liberalidade. Adotou o. preceito do
Pacto Fundamental de 1934, e o fêZ
sem contemplação, nem ressalva, pres-
crevendo em seu art. 149: "-

"Art. 149. Os proprietários, ar
madores e comandantes de navios
nacionais. bem conw os tripulan
tes, na proporção de dois terços~

devem ser brasileiros natos. reser
vando-se também a êstes a prati
cagem das- barras, portos.. rios e
lagos".

Entrando em vigor abrutamente, o _
preceito do art. 149 da Constituição
de 1937 logo fez sentir seus efeitos
inconvenientes à pública adnrlnfstra
ção.~ Essa verdade se constata, elo
qüente. no Decrete-lei n.o 988, de
28 de dezembro de 1938, baixado para
regular dito art. 149, nestês têrmos:

U Artigo ún{co. Aos brasileiTo& .
naturalizados qu.e em 10 de n0
vembro de 1937 estavam exercendo
as -ativiàa.des reservadas no ar
tigo 149 da Constituição aos bra
sileiros natos, fíca. marccuU> o prazo .
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de três anos, a contar da data
desta lei, para deixarem o seu
exercíc-iq, revogadas as dispoSições
em contrário. n

E não foi só. Nada menos de dois
novos decretos-leis foram ainda pro
mulgados, após o citado decreto n.l> 988,
prorrogando o prazo para cmnpri
mentõCIõ-artigo 149 da· ConstitUição
de 19311 Foram êstes os decretos..leis:
n.o 3.760 de 25 de outubro de 1941,
art. 4.°; e n.O 7.119, de 4 de dez~m.bro

de 1944, art. 1.0".

Verifica-se' do exposto, que o úl
timo dos decretos citados, que é de
4 de dezembro de 1944, prorrogou. por
mais três anos, isto é, até 1947, a
execução das disposições do art. 149
da Constituição de 1937.

Nada mais será necessário aduzir.
parece, para constatar-se que a Cons
tituição de 1934 foi que dispoz com
real.sahedoria. a aplics,çá<> do preceito
agora renovado no projeto de Consti
tuição em debate. O Brasil é um Pais
que ainda carece do braço estrangei
ro. O estrangeiro que se natUl'aliza
adota a nossa como sua segunda pá...

. tria. Merece, portanto, tra.tamento es
pecial.

Acresce que. a grande maior1a. dos
estrangeiros qUe exercem no' Pais as
atividades atingidas pelo § 29· do ar
tigo 164 do projeto constitucional em
discussão, são portuguêses, e' o portu
guês no Brasil, todos reconhecem, con
funde-se a :'li! maraviL."las com () bra
sileiro, assimila-se a êle tão fraternal
mente qUe não raro é difícil distingui..
10 no amor à terra e na eficiência no
trabalho.

A emenda~ com verdadeira justiça,
. é de ser aprovada. .

. LEGISLAÇÃO CITADA

Decreto-lei 11,.0 988, de 28 de dezembro
de 1938 - Regula a aplicação do

4rt. 149 da Constituição.
O Presidente' da Rep1Íblica, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição, decreta:

Artigo único' - Aos brasileiros na
turalizados que em 10 de novembro de
1937 .estavam exercendo as a.tividades
reservadas no art. 149 da· Consti
tuição aos brasileiros natos, fica. mar..

cado o prazo de 3 anos, a oontar da
data desta Lei, para deixarem o seu
exercício; revogadas as disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, em 28 de dezembro
de 1938, 117. o da. Indepenàência· e 50. o

da República. - Getulio Vargas.
FTancisco Ca17fpos.

Decreto-lei 11,.0 3.760, de 25 de outu-
bro de 1941 - Dispõe sôbre o apro
veitamento de ca.pit4es de longo cur.
50 e de cabotagem.

O Presidente da Repllblica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição., decreta:

Art. 1. o ! - Os capitães de longo
curso e de cabotagem aposenta:dos na
forma do Decreto-lei n.0 78, de 17 de
dezembro de 1937, poderão exercer,
pelo prazo de três anos, a contar des
ta data, as funções de comandantes e
imediatos de navios N~ionais, medi
ante autorização, em 'cada caso, da. Co
missão de Marinha Mercante.

Art. 2.0 A. partir da data do em-,
barque, deixarão os aposentados de

. receber os proventos da aposentanoria
e passarão a contribuir para o Insti
tuto de Aposentadoria e Pensões dos
Marítimos, na qualidade de Associrodo.s
Ativos. na forma do. Decreto número
22.872, de 29 de junho de 1933.

§ 1.0 Os C3JPi'tães de Navios do
Lóide Brasileiro ,enquanto estiver sus
penso o pagamento das aposentado
rias, não perceberão a diferença. de
soldadas a que se refere o art. 3.° do
Decreto-lei n.o 78. de 17 de dezem
bro de 1937.

§ 2. o Vé!lficando-se, . por qual...
quer motivo, a di6pensa do·- capitão
embarcado na forma dêste decreto.
ficará restabelecida· a aposentadoria.
em cujo gôzo se encontrava à data
do embarque.

Art. 3. 0 O Instituto de Aposen
tadona e Pensões dos Marítimos fará,
anualmente. a. apuração das impor
tâncias correspondentes às aposen
tadorias cujo pagamento fôr susPen
so, em virtude do embarque de apo
sentados, a fim de deduzir o total
das reServas a que se refere o: artigo
3.°, do Decreto-lei n. o 937. de 8' de
dezembro de 1938. .
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Art. . 4. o Fica. prorrogado paT. 3
anOS o prazo a. que se refere o De
creto-lei '11..0 988, de 28 de dezembro
de 1938. .

Art. 5. o Esta Lei entra em vigor
na data da. "sua. publicação; revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de
1941; 120.° da Independência e 53.°
da República. - Getulio Vo:rgas. 
Henrique A. Guilhem. - João de
Mendonça Lima. - DUlphe Pinheiro
1Ifachado•

Decreto-lei n.O 7.119, de 4 de dezem
bro de 1944 - Prorroga. o dis
posto no Decreto-lei n.o 3.760, de
25 de outu.õro ele 194.1, sôbre o apro
veitamento de capitães de longo
çurso e de cabotagem, já aposen
tados, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti
go 180 da Constituição, decreta: .

Art. 1. o Fica 'prorrogado, por
mais três anos, o disposto no Decre
to-lei n~o 3.760, de 25 de outubro de
1941, que -perznite o aproveitamento
dos capitães de longo curso e de ca
botagem, já aposentados, brasileiros
naturalizados, para exercerem. as
funções de Comandantes e Imedia
tos ãe na.vios Nacionais e prorrogou.
a. vigência do Decreto-lei n.o 988, de
28 de dezembro de 1938.

Art. 2. 0 A autorização, a que se
refere o art. 1. o do Decl'eto-lei nú
mero 3.760. de 25 de outubro de 1941,
será concedida pelo Ministro da Ma
rinha, por intermédio da Diretoria
da Marinhà Mercante."

Art. 3. o ~te ~reto ..lei entrará.
em vigor na data de sua publicação:
revogadas as disposições em <:ontrâ
rio.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1944, 123.° da Independência e 56. 0

da República. - Getulio Vargas. 
Henrique A. Guilhem. - João de
Mendonça" Lima.

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a hora da sessão: vou levantA-la,
designando para a de amanhã, 'a se
guinte

ORDEM: .DQ DIA

CONTINO'Ação DA DISCUSSÃO, EM SE
GUNDO TURNO, DO PROJETO DA CON5TI-
TOlÇÃO.

(Nana sessão)
Deixaram de comparecer 47.

Senhores Representantes:

Partido Social Democrático
•

Amazonas:
Leopoldo Peres.

tParã:
Alvaro Adolfo.
Carlos Nogueira.

Maranhão:
Pereira Júnior.
Vitorino Freire.
José Ne·iva..

ceará:
Osvaldo Studarl.

Rio Grande, do Norte::
Georgino Avelino..

.Pernambuco:
Jarbas Maranhão.
Costa Pôrto.
Ulisses Lins.
Pessoa. Guerra.

Alagoas:
José Maria.
Afonso de Carvalho.

, Bahia.:

Pinto Aleixo.
Espirito Santo:

Ar! Viana..

Rio de Janeiro:
Eduaxào Duvivier.

Minas Gerais:

Levindo Coelho.
Cristiano Machado_
Rodrigues Pereira.

São Paulo:

César Costa.
Sílvio de Campos.
José Armando.
J'oáo AlxiaJa..



Santa Caiarina:
Ivo d'Aquino.
Altamiro Guimarães..
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:
Getúlio Vargas.
Nieolau Vergueiro.
Her.ófilo Azalnbuja.

União L(~ática. lNactonal
Ceará:

Gentil Barreira.
(Paraiba:

João 'úrsulo.

Pernambuco:
Lima Cavalcânti.

Alagoas:
Mário Gomes.

Sergipe:

Reribaldo Vieira.

Minas Gera1s:
.José Bonifácio.
l.filton Ca·mpos.
Lopes Cançado.

São Paulo:

Mário Masagão.
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Partido Traablhista Bra.sflelro

Distrito Federal:
Rui Almeida.

São Paulo:
Marcondes Filho.

Hugo Borghi.

Partido Comu:nista do BrasíZ

São Paulo:
O$valdo Pacheco.

Partido Republicano

Mararihão:
Lino Machado.

Partido Pcr;fular Stnd.!calfsta

Ceará:
Olavo Oliveira.
João Adeodato.

Partido Democrata ertstt70

Pernambuco:
Arruda Câmara.

Levanta-se a sessão às 18 h0
ras.



83 .. a Sessão, e~ 13 de Junho de 1946
Presidência do Sr. Melo Viana1 Presidente.'

As 14 horas - Comparecem os Se
nhores:

Parlido Social Democrático

Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonas:

Alvaro Maia.

Pará.

Alvaro Adolfo.
Lameira Bitténcourt.
Nelson Parijós.
João Botelho.
Moura Carvalho.

Maranhão:

Cl'epori Franco.

PiaUÍ:

Sigefredo Pacheco.

Rio Grande do Norte:

Deoclêcio Duarte.
José Varela.
Valfredo Gurgel.
Matá Neto.

Paraíba:

Samuel Duarte.

Pernambuco:

Geremo Pontes.
Osvaldo Lima.

Alagoas:

Teixeira de Vasconcelos.
Silvestre Péricles.
Lauro Montenegro.

Bahia:

Vieira d·e Melo.
Altamirando Requião.
Eunápio de Queiroz.
Próis da Mata.

Espírito Santo:.

Atilio Vivaqua.,
Henrique de Novais.

Distrito Federal:

José Romero..

R:o de Janeiro:

Carlos Pinto.
Acúrcio Tôrres.

Minas Gerais:

Melo Viana.
Pedro Dutra.
Duque de Mesquita.
Isxa-el Pinheiro.
Wellington Brandão.

. José Alkmin.
Lair Tostes.
Alfredo Sá.

São Paulo:

Antônio Feliciano.
Horácio Lafer. .
Alves Palma.

Go:ás:

Pedro Ludovico.
Dar:'o Cardoso.
João d'Abreu.
Caiado Godói.
Galena Paranhos.

Mato Grosso:

Ponce de Arruda..



Paraná.

F1ávia Guimarães.
Roberto Glasser.
Fernando Flores.
João AgUiar.
Aramis Ataíde.
Gomi Júnior.

Santa Catarina:

Aderbal Silva.

Rio Grand-e do Sul:

Daniel Faraco.

Manuel Duarte.
SouZa. Costa.
Bittencourt Azambuja.
Mércio Teixeira.
Heroíilo Azambuja.

União Democrática NacionaZ

Amazonas:

Severiano Nunes.

Pará:

Agostinho Monteiro.
Epílogo Campos.

Maranhão:

Antenor Bogéia.

Piauí:

Matias Olímpio.
AdeImar Rocha.
Coelho ROdrigues.

Ceará:

F3mand.es Távora..
Paulo Sarasate.
Egberto Rodrigues.
Alencar Araripe.

Rio Grande do Norte:

Alillsio Alves.

Paraíba:

Adalberto Ribeiro.
José Gaudêncio.
Plínio Lemos.
Ernan: Sátiro.

Bahia.:

Aloisio de Carva.lho..
Manuel Novais.
Rui Santos.
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Espí..."i.to Santo:

Luis Cláudio.

Distrito Federal:

Ee...""mes Lima.

R:o de Janeiro:

Prado K'elly.
José Leomil.

Minas Gerais:

Monteiro de Castro.
Licurgo Leite.

São Paulo:

Plinio Barreto.
Toledo Piza.

Goiás:

J ales Machado.

Mato Grosso:

Vespasiano Martins.
Dolor de Andrade.

Santa Catarina.:

Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:

Osório Tuiuti.

Partião Trabalhista BrasileirO'

Amazonas:

Leopoldo Neves.

. Minas Ge:oais:

Ezequiel Mendes.

São Paulo:

Guarací Silwira.

Partido Comunista. do-Brasil

Bahia:

Carlos Marlghela..

&:0 de Janeiro:

Alcides Sabença.

São Paulo:

Jorge Amado.

Partido RepUblicano

Sergipe:

Amando Fontes.
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Minas Gerais:

"Felipe Balbi.

São Paulo:

..A1tino .Arantes.
Paraná.:

Munhoz da Rocha.

Partido Republicano Progressista
Rio Grande do Norte:

Café Filho."

O SR.' ~RESIDENTE - Achan
'do-se presentes 1]2 Senhores Repre
sentantes, declaro aberta a sessão.

Passa-se à, leitura da ata da sessão
,anterior.

O SR. HUGO CARNEIRO (1. o

Bnplente, servindo como 2. o Secre
tário) procede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a ata.

O SR. DANIEL FARACO - Se
nhor Presidente, pelo a palavra, SÔ
bre a. ata,

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Representante.

O SR. DANIEL FARACO (sõore a.
eta) - Sr. Presidente, venho leal e
espontãneamente fazer uma. retüica,.
ção à ata da última sessão. Quere
1!lodiiicar um aparte que então profe
ri, quando estava na tribuna O Se
:íl110r Deputado Mauricio Grabois.
S. ExD.• tratou de uma frase que
reputa.va injuriosa à mulher russa.'
Na realida.de, essa frase injuria não
só a mulher rusga mas também a
mulher de tôdas as nações. Infeliz
mente. tem ela origem comunista. Foi
proferida no Congresso das ~1u1hel"es

Comunistast realizado em Paris, em
1924.

A frase é conhecida. e a tenho visto
grafada em inúmeros Iívros. De mo
mento. possa mencionar dois: o do
padre J. Cabral. mtitulado "A Mi
ragenl SOviética') pãg. 136; e o do
Monsenhor Vicente Martins - "A
Rússia. dos Soviets" pág, 180.
~te últim.o autor cita a fonte de onde
a tirou: () livro -de Savatier.

Essa frase figura num trecho que
vou ler:

"Para que a revolução trtun.fe..
é indispensável a mulher. Para.
obter seu concurso. é preciso ti
rá-Ia do lar, destruir nela o egoís
ta e instintivo sentimento do amor
materno. A mulher que ama. os
seus--filhos••• "

E aqui estão duas palavras que não
qesejo proferir.

A retificação que devo fazer diz
t'espeito à autOl'a da frase. Mencio
nei que era atribuída à viúva de Le..:.
nine. Devo per..itencia1'-me por êsse
êl'ro. A frase.é da-autoria, ree.1mente.
de Madame Alexandra Kolantay. fa
mosa embaixatriz soviética na NQ~ue

ga e uma das mais brilhantes figuras
da revolução co~ur.dsta.

Conheço de Madame Alexandra
E:olontay um livro intitulado "A Nova
!\1:ull'ier e a Moral Sexual". Quer
Parecer-me que a írase de que trata
Ulos está perfeitamente de acõrdo
Com os prinCípios defendidos" pela.
Sra. Kolontay, nesse livro. Ela, aí.
estabelece princípios que, a. meu ver,
i"ustiíicam eS5!.l conclusão, de que o
in.stinto materno, o amor materno~

como diriamos IÍôs, não de"Ve consti- .
tuír obstáculo a que se instaure a
Ilova moral, a moral comunista.

Dizia eu,' sendo assim, me parecia.
que a frase- esrava perfeitamente Cl.en
tl.'o do pensamento de Mme Alexan
dra Kolantay porque. a muJher que
sobrepusesse o amor materno, o ins
tinto materno à instauração dessa.
l~ova moral, procederia irracional
lllente. Para usarmos a linguagem
rude de .M1ne. Kololltay, procederia
animaJescamente. (Mu.ito bem..)

O SR. HERMES 'LIl\lIA - 51'. Pre
sidente, peço a palavra sôbre a ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
la.vra o nobre Representante.

O SR. HERMES LI.l\I.1:A (Sôbre a
ata) - Sr. Presidente, o nobre Depu
tado pelo Pará, Sr. Lameira Bitten
court; leu. outem, um telegrama d.o
Interventor daquêle Estado. acêrca de ,.
Illedidas da policia., proibindo uma.
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reunião da Associação dos Ex-Comba
tentes. Eu, que protestei, na Assem
bléia, contra aquelas medidas, tam
bém recebi um telegrama do Dr. Otá
vio Meira, explicando os motivos pelos
quais houvera proibido a reunião.

Não posso deixar de acentuar.a pres
teza com que S. Ex.a explicou a ati
tude da polícia. Entretanto, embora.
louvando seu gesto, preciso acrescen
tar que penso ter havido excesso de
zêlo ...

O Sr. Lameira Bittencourt - Mas
nunca violência...

O SR. HERMES LIV.t.A - ...de
parte das autorIdades ...

O Sr. Café Filho - Excesso está
havendo em todo o país.

O Sr. Coelho Rodrigues - A difi
culdade é graduar.

O SR. HERMES LIMA - ... por
que, para os 'cidadãos se reunirem pa
cificamente, não é necessário que fa
çam parte de .nenhuma associação ci
vilmente registrada.

Por conseguinte, a providência to-'
mada pela policia do Pará, se não re
presentou uma violência esteve muito
próxima. ~ verdade que as autorida...
des procuraram cobrir suas medidas
com uma razão legal.

O Sr. Lameira Bittencourt - Cobrir,
nãe>; justificar.

O SR. HERMES LThiA ~ Os ex
combatentes do Pará poderiam, per
feitamente, reunir-se pacificamente,
em recinto fechado ...

O Sr. Lamaira Bittencourt - Não
como sociedade sem existencia lega.1.•

O SE. HER:M:ES LI!\o1..4. - ••• sem
a prova de que essa sociedade estava
civilmente registrada.

Era o que tinha a diZer, em tôrno
do assunto. (Muito bem.)

O SR. COELHO RODRIGUES 
Sr. Presidente, peço a palavra, sôbre
a ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. COELHO RODRIGUES 
(Sôbre a 'ata) - Sr. Presidente, on..
tem, quando o Sr. Deputado Hermes
Lima.- falava: sôbre a distribuição de

terras, julguei que S. Ex a ha'via felto
-referências não só às terras devolut..1.S

como, .também, a latifúndios, e de.
um aparte que náo foi bem consig.
nado pelos Srs. taqUígrafos, no qual
aludi a dificuldade na demarcação de
terras.

O posseiro, o pequeno agricultor
que tem o 'domínio sôbre reduz.~do

trêocho dé terra, herança de seus paIS
ou . de seus avós, vê-se em grand.es
dificuldades diante, da legishl?à;)
atual, para manter essa posse, em
face de UIna ação de demarcação

O que eu queria dizer, ·Sr. Presi
dente, é que uma. posse de terra àe
marcada é uma posse de· terra toma
da, porque não dá para pagar as ~U5- .

tas do processo, e, mais ainda.. os ho
norários d'Os técnicos que vão proce
der à .demarcação.

O Sr. Alencar Araripe - E' a ga
nância do agrimensor e do advogadv.

O SR. COELHO RODRIGUES 
Quando' verificamos as· dificlUda<:l.rs .
existentes para a manutenção da
!posse de terras ao pequeno íavrado::.
que ainda é obrigado a fazer face a03

impostos que· vêm sendo diàriamente
a.cresddos nos orçamentos estaduaj~ e
municipais. "

Perguntamos: como podemos' pensar
em distribuir terras devolutas ou ter
ras de latifúndios? <Illuito bem.)

O SR. LAMEIRA BITI'ENCOURT
Sr. Pres~dente, peço a pal~vra,

pela ordem.

O SR. PRESIDF..NTE Tem a
palaV!'a o nobre Representante.

O SR. LAl"\[EIRA BITTENCOURT
(Sôbre a ata) - S1". Presidente. ape
sar de ter restrições a opOr à rJ":lS~

jurídic3. sustentada, ainda há pouco,
nelo nobre Deputado Sr. Hermes
Lima, em têrno do direito de reu.:llão

. de scciedades I ainda não :.egalmentc
constituídas, não quero f~-lo. nos~e

momento, em obediênci2 ao Regim~.Ll

to, pois que solicitei, e V. Ex.'" me
cenced.eu a palavra, ~as, sôbre a
ata.

Em verdade, Sr. Presidente, ten.~o

pequena retificação a fazer. RecebI o
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LIDiário da Assembléia" de têrça-feira.
referente à sessão de segunda, às úl
timas horas da t~<ie de ;)ntem, raz'lO
por que só hoje me é dado fazê-iO

Nessa reunião da. Assembléia tlVP.
oportunidade. ainda. sôbre o assun'~o

bá pouco versa-do pelo llustre R.ept'e
sentante, Sr. Hermes Lima de opôr a
S. Ex.a vârios apartes alguns dos
Quais excessivamente longos pelo que
pedi no momento a devida desculna,.
Acontece, porém! Sr. Presidente qG.fl

todos êsses apartes, que são meus. ~ú

ram atribuídos ao meu distfnto amlgo
e prezado companheiro de bancada,
Sr. Nélson Parijos.

Sinto-me perfeita, digna e honrosa.
mente ·substittuído por S. Ex.a m::r,5
ocorre que, tendo trocado com o In
terventor do P~á vãrios telegrama::; a
respeito, os quaís _tiveram como ponto
de partida êsses apartes. não> desejo
pareça ter querido. pavonear-me com
penas alheias.

Era esta, Sr. Prtesidente, a retifica
ção que tinha afazer.

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais q~em. peQa a pa1awv s6
bre a a.ta, encerro a sua discussoo e
V'OU SUlbmere-Ia a votos. (Pausa.)

Está ap!"m.a.dla.
Passa-se à Leitura do e~diente.

O SR. LAURO LOlPES (2.°' Se·
cretã:rio, seroirido como 1.0) l'rooede a.
leitura do seguinte

Telegramas:
Do funcionaJ.i.smo do Depa:&'~mento

Nlacional do Café. ped;ilnd-o a. adloção
das m€didlas cOoThs;ubstandadas- no Re
que1im\eDJto n.o 222, die 1'846.. de a'UJtoria,
do Sl". Ju~andJi:r Pires.

- Inteirado.

De FazenJd:eiro Criad'or e PecuariSta
doo Estad;os de P·ernamb'l:ü:X>, B3Jlha. e
Goiás. expOOlido a s'iltuação da classe e
peà:i.TldJ(} medrdas, que àltenUtem a c.ri.se
~nte.

- Inteirado.
Abaixo-assinados:

De operários dlQ' E!letro .Aço S. A .•
de São Caetano. Municil};)io de Sanro

Andxé, .São Paulo, sôbre a..~situa.ção
em que se encoDltram.

- Inteirada.
De sargento d!a Policia :Militar do

Di..strilto Federal, pilieifl"..eando o d11'e1':.o
de v.Qoto 00 teno- dla fU!bUra Ca:rr+-..a.
Mágna.

- A Comissão da Constituição.
Qficto: .

Do Sr. Ministro'Ciia Fazenda, trans·
mitindo in11e>nmilÇÕes S'oli'ci:badas peiOS
Srs. Owfé Filho e Oamrpcs Verga! no
Requerim1en.to n.o 17, àIe 1946.

- Aos requerentes. .

INDICaçÃO NP 135, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo o
restabelecimento da Diretoria Re
gional dos Correios e Telégrafos?
de Joazeiro, 'lU) Estaào da Bahia..

Requeremos seja sugerido ao Poder
Executivo por intermédio da M-esa da.
Assembléia: o restabelecimento da
Diretoria Regional dos Correios e Te
légrafos de Joazeil'o, no' Estado da
Bahia.

Justificaçáo

Até 1930 Joazeiro possuia. uma Ad
ministração de Correios, autôn'oma
com jurisdição sôbre Bs agências da
região do S. FranciS<:<l e adjacências.

Em conseqüên~ia de um ato- de re..
forma foi a Administração suprimida
e incorporada à. Diretoria em Sal
vador. O crescente aumento do tl"á
f.e.go postal-telegráfico em todo Pais
recomenda uma descentralização
maior dos Serviços, como acontece em
Minas Gerais onde existem 5 Regia..
nais: de Minas, Campanha, Juiz {Íe
Fora, Diamantina e Uberaba; no Es
tetda de São Paulo 3 situadas em São
Paulo - Bauru e Ribeirão Preto e
Rio Grande do Sul 2 - sendo uma.
em Pôrto Alegre e outra em Santa.
Maria. A Bahia que já possuiu duSoS_
passou a ter uma. com evidente pre
juizo para a pontualidade de suas
comunicações postais-telegráficas.

Para ilustrar o fato cito os seguin:
tes dados: a Diretoria Regional de
Bahia abrange atualmeute 412 agên..
aias, assim distribUÍdas - 1 Telegrâ.
fica, 247 postais, 161 postais-telegrá..
ficas e 3. r.a. ráldio.
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Urge, portanto, o restabelecimento
:da Diretoria Regional de J oazeiro e
.·fazemos um apêlo neste sentido ao
Exmo. Sr. Ministro e ao ilustre Di

.IetOl' Geral dos Correios e Telégra

. fos.

Sala das Sessões, 13 de Junho de
1946. - Manuel Novais. - Juracy

.MagaZhães. - Rui Santos. - Carlos
.1.raTighelZa. - RafaeZ Cincurá.
_AZberico Fraga.

- A imprimir.

e S"R. PRESIDENTE: - Está fin
·da a leitura do expediente.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA. 
'SI. Presiden.te, peç<> a palavra, pela.
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lav"Ia o nobre Representante.

O SR. ATALIDA NOGUEiRA (Pela
·..ordem) - Sr. Presidente. no dia de
hoje, faz cem anos, nascia,'na oidade
~de Serinhaém, em Pernambuco, um
dos maiores nomes do Direito Público
brasileiro.

Refiro-me ao insigne João Barba
"lho.

Seu nome luminoso não pede, de
'. maneira alguma, ser· ésquec:iJdo, prin
..cipalmente quan.d-o elaboramos, um sé-
· culo após o seu nascimento, nova
Constituição para o Brasil.

Espírito jur:fd.ico formooo naquele
_ninho da sabedoria, que é a Faculda
de de Direito do Recife - irmá da
minha, em São Paulo - Barbalho,
em roda a sua 'ltida, foi apóstoilo, ao
~m-esmo tempo, do direito pÚ'blic-o e da
··"lnstrução pública. Como quase todos

(,;$ grandes brasHeir·os, que se salien
taram n.a ciência jurídica, principiou

· a v5da como promotor público. Vê
mo-lo, a s·eguir. como direitor geral de
Instr"'J.ção na sua terra.· Desde 1875,

, e por largos 17 a.nos, foi dos propUlso
res da instrução na prov1.Iicta, que se
'Ufa;n;a.va d·e ser das primeiras no to-

· cante à organização do ensino pri
IIlál"io e secundário e que já contava
também a notáv·el Acad·emia de Di

, -re1to.

A João Bàrbalho devem-se vãr1as
.:.1Illclativas educacionais e~ ao mesmo

tempo, livros e escritos sôbÍ'e maténa
de instrução pública. No tocante á
1nst~ção primária: sãó da sua lavra
notáveis medid~ que de relatórios
passaram para páginas de livros, co
mo aquele em que cuidou da. difusão
do ensino primário nas escolas rurais
da província de Pernam:buco.-

Jornalista brilhante, fez parte da
pleiade de escritores do seu tempo,
que se ocuparam dos dois temas da.
época - o abolicionismo e a repúbli
ca., e dando, a sua adesão às idéias do
minantes, cUidou dêsses assuntos, não
só na carr·eira do jornalismo, mas tam
bém na carreira politica.

Por ísto, sobrevindo· a data de 15
de novembro de 1889, foi eleito para
s Constituinte. Seu vulto é daqueles
que todos nós admiramos nas páginas
dos "Anais". daquela Asembléia. São
verdadeíraslições, quando pouco ou
quase nada entendíamos, principal
mente de federalismo, matéria ainda
tão discutida nesta Constituinte e que
pela primeira vez entrava em debate
público no Brasil, numa Assemibléia
politica eleita.

Uma vez pro.mU:1gada a· Constitui·
ção, os seus comentários sáo objeto
de carinho por parte do autor, 03

quais, artigo por artigo, vemo-los vasa
do em estilo excorreito e sóbrio, porém

.. preciso comentarista., a última. palaVTB.
por assim. dizer, da ciência do Dil'eíto
COIlJStitucional á,quele tempo.

E se é verdade, Sr. Presidente, que
há uma evolução do dir.eitc, mesmo
dentro da lei, não se precisando sair
dá letra da lei, verificamos que, ao fi
nal da vigência da Constituiçoo de 91,
não obstante tôda a evolução que pu
d'essemos adIriitir, dentro do texto pri...
mitivo, ainda era a liçã.o de Barba..
lho que predominava nas cátetras
universitárias, no pretório e nêste Pa
lálcio Legislativo.

e .graIllde Barba·lho, portanto, foi
mestr.e da nossa geração e os nomes
que se LlIe seguiram, sem dúvida al
guns com êle emparelharam; nunca~

o ultrapassaram.
l:: preciso salientar. aliás. um. as

pecto que o seu centenário deve re-
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viver. Não se limitou Barbalho ao
grande livro que constitui a sua obra
prima, os clássicos comentários. Es
creveu cuidadosamente - e aqui ve
mos o zeloso antigo inspetor e depois
diretor do ensino de Pernambuco 
um compêndio dos seus comentários,
editado p€Ia benemérita Livraria Alves,
o "Barbalhinho", como .nós o connhe
cêramos na escola primária e na se
cundária e que foi· verdadeiro cate
cismo cívico da geração do Brasil, ao
meu tempo.

Interpretando, assim, o sentimento
de todos os senhores Constituintes, re
queiro a V. Ex.a. um voto de homená
gem à memória de João Barbalho,
neste dia do centenário de seu nas
cimento e da mesma forma evoco ã
sua. figura para que, permanecendo
entre nós como alguem que tendo o
mesmo patriotismo e as mesmas idéias
que nos animam, nos sirva de incen
tivo. Graças ao seu ensinamento, vivi
ficado e atualizado, possamos mostrar
que a obra dos Constituintes de outró
ra, como a dos de hoje, é do mais
sadio e construtor patriotismo. (Muito
bem.)

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Re
presentante Ataliba Nogueira acaba de
solicitar a inserção em ata de um voto
de homenagem à menlôria do grande
Constitucionalista João Barbalho, pela
passagem do centenário de seu nasci
mento.

Os 81's. que o aprovam, queiram
levantar-se. (Pausa.)

Está aprovado.

Requeremos urgência e dispel"..sa de
formalidades para a votação do reque
rimento n.o 222 que trata dos empre
gados do D. N. C.

Sala das Sessões, 13 de junho de 1946.
- Jurandir Pires. - José Alkmin. 
Duque de Mesquita. - Antônio Feli
dano. - Café Filho. - Coelho Ro
drigues. - Adalberto Ribeiro. - Pe
droso Júnior. - Plínio Barreto. 
Adelma,' Rocha. - Paulo Sarasate. 
Antônio Correia. - José Bonifácio. 
Licurgo Leite. - Monteiro de Castro.
- Ernani Satiro. - Roberto Glasser.
- Agostinho Monteiro. - Prado Kelly.

- Euclides Figueiredo. - Dolor de
Andrade. - Fernandes Távora.

Os Srs. que aprovam a urgência
solicitada, queiram levantar-se. 
(Pausa. )

Está aprovado.

Em discussão o requerimento núme..
ro 222, de 1946, já publicado ..

Não havendo quem queira usar da
palavra, encerro a discussão.

Estã encerrada.

Vou submeter a votos o requeri
mento.

Está aprovado.

Para constituírem a Comissão, auto
rizada pela Assembléia, para proceder
a inquérito quanto à situação dos fun
cionários do Departamento Nacional do
Café, designo o autor do requerimento,
Deputado Jurandir Pires, e mais os
Srs. Representantes José Romero e
Leopoldo Peres.

Desejo comunicar ainda aos Srs.
Representantes, que a Cruz Verme
lha Brasileira, representada pela sua
Diretoria, veio agradecer a homena
gem prestada pela Assembléia a essa
grande e benemérita Instituição.

O SR. CARLOS PINTO - Se1L."or
Preside.-l1te, peço a palavra, pela or
dem.

o SR. PRESIDENTE - Tem' a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. CARLOS PINTO ...:... (Pela
ordem) - Sr. Presidente, há dia,!;.
quando aqui se tratou da Fundação
da Casa Popular, tive oportunidade
de manifestar meu receio no sentido
de que os trabalhadores brasileiros
não fôssem por ela contemplados.
Declarei, ainda, que pessoas não ne
cessitadas se aproximariam mais de
pressa daquela organização e se uti
lizariam dos seus benefícios.

A lei veio, porém, como pediram vá
rios Representantes nesta Assembléia,
atender também às populações ru..
rais.

Ante-ontem, tive oportunidade de ir
ao Ministério do Trabalho assistir à
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instalação da Fundação da Casa Po
pular. onde me foi dada a oportu
nidade de assinar um contrato para
a construção de 300 casas para os
operários .do meu Município, que é
Itaperuna, no Norte do Estado do
Rio.

Apesar do propósito altamente pa
triótico do Sr. Ministro, não deixei
de sentir, naquela reunião, a menta
lidade reacionária extemada por al
guns Prefeitos ali presentes. Um dos
referIdos Prefeitos chegou a decla
rar que a classe média no Brasil ti
nha mais necessidade do que as clas
se'S trabalhadoras. Enquanto isto, ou
tro Prefeito preocupava-se em saber
como poderia um indivíduo, possuin
do um terreno no valor de 40 mil
cr~lZeiros. construir a sua casa.

O Sr. Café Filho - Pode V. Ex.a.
informar à Assembléia como reagiu
o Ministro, diante das declarações
dos Prefeitos?

o SR. CARLOS PINTO - Limi
tou-se a dar umas explicações.

Os indivíduos das classes médias.
quando se fala em miséria e necessi
dade, no Brasil. entendem que estão
incluidos neste número. Esquecem-se
êles de que ganham 2. 3 e 4 mil cru
zeiros por mês. Julgam-se necessita
dos. mas não vêm que êles e as fa
mílias se enchem de cinemas, teatros,
farras e futebol! Não se lembram de
que os verdadeiros necessitados. aquê
les que merecem o apoio õ,a Funda
ção da Ca~a Popular. são os que ga
nham apenas o suficiente para co
mer e vestir.

Quero chamar a atenção da Comis
são Parlamentar da Fundação da
Casa Popular. no sentido de que leve
ao conhecimento dos diretores da
quela Fundação que os seus benefí
cios devem ser dados. única e exclu
sivamente aos brasileiros pobres. fi
xando-se para as futuras casas um
limite máximo de custo, de 50 mil
cruzeiros na Capital do país e de 25
mil cruzeiros no interior: e não de
150 mil cruzeiros, como é o atual li
mite daquela organização. Porque
casa de cento e cinqüenta mil cru
zeiros não é de oper6...rio. nem dp.

trabalhador, mas de granfinagem e
esta, Senhores. não precisa do apoio
da Fundação da Casa Popular. (Mui
to bem. Muito bem. Palmas.)

O SR. DOMINGOS VELASCO 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. o nobre Representante.

O SR. DOMINGOS VELASCO 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, Se
nhores Representantes, na qualidade
de relator da Comissão Parlamentar,
encarregada de estudar a situação dos
trabalhadores dar Ligth. quero infor
mar a V. Ex.t'· e à Casa das decisões
por ela tomadas em reunião de ~oje.

São as seguintes: •

"Em reunião hoje realiza.da no
Ministério do Trabalho, presentes
o titula.r da pasta. Sr. Otacflio
Negrão de Lima. os membros da
COmissão Parlamentar, os Dire
tores da Cia. de Carris. Luz e Fôr
ça do Rio de Janeiro. Ltda., e
companhias associadas Chefes de
serviço e Técnicos do l\fin1stério
do Trabalho, sob a presidência do
senador Hamilton Nogt1eira. fo
ram examinadas as questões refe
rentes ao aumento de salários dos
empregados daquelas empresas.
tendo a Comissão Parrlamentar re
solvido o seguinte:

1 - COncordar com a tabela or
ganizada pela direção das Compa
nhias. segundo a qual são distri
buídos os 20% de aumento propos
to pela Comissão. de forma a. be
neficiar com maior aumento os
que ganham menos, abrangendo
a melhoria de salário a todos às
empregados.

2 - A fórmula recomendada
pela Comissão mantém. Sfom pre
juízo dos aumentos no!"mais por
merecimento, os benefícios s~guin

tes:

a) 75% de desconto sôbre o
preço dos uniformes;

b) 20% de desconto sõbre os
preços de gâs. luz e telefone. des-
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"TRABALHADORES DA LIGTH

Nota: Os salários superiores a
Cr$ 1.000,00 terão um aumento
de Cr$ 200,00"

Era o que tinha. o dizer. (Muito
õem; muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Tem a p9.
lavra o Senhor Agostinho Monteiro.
primeiro orador insclito.

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
(Palmas) - Sr. Presidente, Srs. ~
presentantes. Quase todos os itens
apresentados, ontem, à meditação 10s
ilustres constituintes se referem, tão·
somente, à precaria situação financei
ra, cujas dificuldades se exterionzam
e espraiam-se na maré montante de

CR$ CR$

360,00 ................ 460,00
420,00 .................... 520,00
440,00 .................... 540,00
460,00 ................... 560,00
480,00 .................. l1li 580,00
500,00

:::::::::: j
600,00

520,00 660,00
580,00 .................... T 720,00
600,00 .................... 740,00
620,00 ................... 760,00
640,00 , .......... 780,00
660,00 .................... 800,00
680,00 .................... 820,00
720,00 ................... 860,00
740,00 ................... 880,00
760,00 .................... 940,00
780,00 ................... 960,00
BOC,OO .................... 980,00
820,00 .......... .. e ....... 1.000,00
860,00 .................... 1.040,00
880,00 .................... 1.0S0,00
900,00 .. ,.. ................ 1.080,0~

920,00 .................... 1.100,00
940.00 .................. '. 1.120.00
960,00 ................... 1.1QO,OO

l.eOO,Oo .................... 1.200,00

1·

conto êsse que cada emprêsa fará
aos seus próprios empregados que
tenham encargos de família;

c) mínimo de 40 .horas sema·
na:is para o pessoal da reserva;

d) férias pagas de acôrdo com
os salários atuais;

e) embora não constasse da ta
bela o aumento dos salários su
periores a Cr$ 3.000,00. as compa
nhias se dispuseram a efetua'l.'
ésses aumentos arcando com os
ó~:us de~o:-rentes.

3 - Submeter a proposta acima
à apreciação dos trabalhadores,
m-ediante votação secreta no.:; 3
sindicatos locais, em di81 especial
mente marcado, para que, d€!Ilo
cràticamente, decidam êles sôbre
a questão que lhes afeta.

4 - Sugerir ao Govêmo que a
concessão do aumento das t8lrlfas
pleiteado pelas emprêsas, somente
seja feito depois de verificada a'
procedência das alegações feitas
pelas companhias.

5 - Sugerir 2J reintegração dos'
trabalhadores dispensados por- mo
tivos ligados à questão dos <';':l,lá
rios.

6 - Atender ao pedido do Mi
nistre- do Trabalho para que a
Comissão não se dissolva. senão
depois de ultimada a verificação
de que tr3lta o item 4.

A Comissão julga de seu dever
acentuar o apoio decidido que re
cebeu do Exmo. Sr. Presidente
da República e do Ministro do
Trabalho e demais autoridades no
estudo e solução da questão.

Finalmente, apela a OCmissão
para.: os trabalhadores, no sentido
de que procedam ao ex.'lme d3
proposta com espírito de coopera
ção e patriotismo."

A ta~la referente às decisões da
Comissão Parlamentar é a seguinte:

Salários

atuais

NovOS

salários
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dificuldades que angustiam o povo
.brasileiro.

O ouro entezourado, como lembrou
o nosso ilustre e distinto colega. Sr.
Osvaldo Lima, e os depósitcs no es
trangeiro, como de certo virá alegar
o nobre Deputado, Sr. Sousa Cesta,

-de nada têm servido, Senhores, para
amenizar as aflições dos nossos con
cidadãos, pa:-a tranquilizar a famma
brasileira. preocupados todos com a
deficiência, e, sobretudo, com o cons
tante encarecimento das imperativas
utilidades.

Ainda agora, ao subir as escad2.s
desta tribuna, recebi um item que não
consta do meu discUl'SO, mas que te
nho o prazer de transmitir imediata
lnente ao conhecimento dos ilustres
constituintes: O Sr. Loureiro da Sil
va, ex-diretor da carteira agrícola do
Banco do Brasil, num relatório que
me foi mostrado, neste momento, Ln

forma que, dos Cr$ 5.500.000.000,00
invertidos por aquela carteira no au
xilio da produção. apenas 3,5% 
não chega, Senhores, a. Cr ..... _..
200.000.000,00 - foram empregados r...a
assistência à produção de gêneros ali
mentícios.

O Sr. Plínio Barreto - Por isso a
produção chegou o êsse estado la
mentável.

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- ~ exato.

O item 21 é o seguinte:
. 21 - A quantidade de cereais pro
duzida no país, base da alimentação
popular, que em 1930 era de 6.147.000
toneladas, em 1944 foi de 6.418.000..
com um aumento apenas de 4%.

22 - E de lamentar que a importr.l,.
ção de gêneros alimentícios que ~'oi

em 1930 de 948.948 toneladas, tive.;;se
aumentado em 1944 para 1.378.158
toneladas!

23 - Como conseqüência da sub-fo
me crônica e falta de assistência mé
dico-social fio. trabalhador rural, a
produção individdal, média, de 2.400
quilos por ano, desceu para 1.933 qt!i
logramas em 1944, indice baixíssimo,
mesmo comparado aos países com es
",trutura semelhante à nossa.

24 - A área cultivada no BraEil
:representa apenas 6,5% da ãrea. to-

tal das propriedades agrícolas. QU'lse
2/3 dessa área é ocupada pelo café e
algodão, produtos agrícolas de expor·
tação. Do café consumimos pouco
mais de 30% e do algodão industria
lizamos menos de 50 % .

25 - Na produção primária, em
1930, os gêneros alimentícios represen
tavam 89%, baixando para 71 % ~!:l.

1944.
O govêrno não soube prevenir as

conseqüências do. deslocamento da
mão de obra, que passou para a prc
dução de matérias primas solicitadas
pela. guerra e para Q, indústria est~.

mulada pelos lilcros extraordinárbs.
26 - O descaso pl::la produção do

trigo, que produzimos na proporção
de 18 a 20 % do consumo, nos vem
obrigando a uma sangria anual de 1
bilião de cruzeiros.

Adquirindo 11% de tõda a expor
tação mundial, somos o segundo pais
importador dêsse cereal.

27 - Em 1390 produzimos 170.537
toneladas de trigo, descendo para 101
mil em 1939 e 1940 e subindo para 180
mil em 1944. .

Entretanto, o valôr médio da ton~·

lada cresceu de 474,50 em 1930, para
800,00' em 1944.

Ohamo bem a atenção dos Sr. Re
pre5'entantes paro êste fenômeno,
sui generis: quando climinuimos nossa
produção, tem coincidido baixar o
preço dos produtos.

28 - O nosso maior produto de ex
portação, o café, teve a sua. produção
de 1. 634 .145 toneladas em 1930, redu
zida para 800.000 em 1944. ·ou seja,
uma queda de 50 %.

29 - Em 1930, o café contribuia
nas exp(}rtações nacionais com 63 %
dos valores exportados; em 1944. spe
sar do volume da exportação de gê
neros alimentícios ter baixado, o café
concorreu apenas com 36,2 %. tendo
sido, mesmo assim. o ano de melhor
percentagem do quinqüênio. No perío
do de 1940-1944, a média foi de 3·2 %.

30 - A queda d.o nosso p.rincipal
produto, o café, no comércio exterior,
é s~lesmente alarmante, visto que
não contamos com muitos outros pro
dutos de resistência no comércio ex
terior.
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Em 1930, o total da exportação eira
de 9~7.280 tonela·das.

Em 1944, desceu para 803.32.9, tendo
sido, mesmo assim, o ano de maior
exportação do qüinqüênio 1940-1944
em que a média baixou para 646.546
toneladas.

31 - O valor da produção do café
em 1930, que era de 3 .471.35~ .000100
de cruzeiros, baixou, com tôda a as
sistência do Departamento Nacional
do Café, para 1.2'10.583.000,00 de cru
ze1ro~ ou seja uma diferença de 65 % .

O Sr. Arde Sampaio - O que é
mais sério é que, terminada a ~eve,
estamos sem ter o que exportar.

O SR. AGOSTINHO MOiNTEIRO
- Pel':feitamente. E' essa a minha
grande aflição como patrtota, a gran
de preocupação do meu eSlPírito_ Por
isso pareço, muitas vêzes, um tanto
exigente em minhas atitudes. Esta
mos à beira de um abismo. Faz-se
mister que os 81'S. Representares se
compenetrem, e se ape:rcebam das
formidáveis di;ficulda<J.€s que teremos
de transpor. COmo diz, com muito
acêrto, o nobre R·epresentante, esta
rem-os sem produtos de exportação e
conseqüentemente sem divisas.

O Sr. Oscar Carneiro - Em rela
ção ao café, V. Ex.a parece não ter
razão. A exportação do café brasi
leiro foi condicionada a um a:côrdo
internacional. realizado em Washing
ton, que reduziu as quotas de todos
os paises produtores.

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- V. Ex.a. vai ver que tenho razão.
O ilustre Re'Presoen.tante p;recisa ser
esclarecido. nesta matéria, e terei o
prazer de fazê-lo.

Quem pode assegurar que ·êste ano
teremos café sUIficiente para a tender
2....<:: nec€ssida·des das quotas a que
V. Ex.a se refere?

O Sr. Romeu Lourenção - O Es
tado de SãcO Paulo perdeu mais de
500.000.000 de pés de café na vigên
cia do Estado Novo.

O SR. AGOS'Tll\~O M:ON'I'EIRO
- 32 - O valor médio da tonelada,
em 1944. foi re'Cluzido de 28,6 % em
relação ao ano de 1930.

33 - O volume de exportação bra
sileira não teve quasi desenvolvi.-men
to nos 15 anos. Assim é que, o co..·
mércio de exportação que, em 1930
foi de 2.273.688 toneladas, em 1944 re
gista.-ou ape:n.as 2.671.";05 toneladas.

34 - Isto é muito significativo por
que a formidável valori...zação dos pro.
dutos deveria ter ampliado a. produção
e conseqüentemente a €~rtação.

Cl'$
o valor da nossa ex

portação em 1930
foi de 2.907.353.000,00

Em 1944 atingiu a. 10. '72ti.500.000,OO

O valO!I' médio da tonelada. de
Cr$ 1.279,00 enl 1930. elevou-se a.
C1l"$ 4.015,00 em 1044, sem determi
nar maior surto no volume da expor
tação.

35 - sendo o movi.mento do comér
cio exterior expresso em moedas uni
versais estáveis, libras e d61ar.es. ve
jamos as suas flutuações antes e de..
pois de 1!130.

36 - A nossa exportação no perío
do 1900-1909 já registrava 12,2 dóLa.
res por pessoa, aumentando para 14,3,
no período 1925-1929.

Em 1944 voltávamcxs ao índice de
1900 com 12,2 dólares por pessoa.

37 - Em 1930 os exportadores bra
sileiros receboeram 65. 746.000 libras
ouro.

Em 1937. registra o Anuário Est.a
tístico do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística, receberam ape
nas 42.350.000, ou sejam 36% de dI
ferença. Em 1939 bai.~ou, ainda mais
para 37.298.000 libras ouro.

38 - Em 1930 a libra ouro que nos
custava 44 cruzeiros, já em 1939 en
carecia pàra 153 cruzeiros!!

39 - De 1915 a 1929. quinze últimos
anos da República Velha, o Brasil co
lheu da sua exportação 1.174.448.000
Libras ouro.

De 1930 a 1944, nos quize anos se
guintes, só recebemos 661.185.000 li
bras ouro. nu..-m real empobrE:cimento
de 40%, isto é, numa düerença íncon
teste de 413.263.000 libras ouro.

4#) - A exportação e importação do
Brasil acusaram no perlodo 1925/192S1
a média em dólares, respectivamente
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de $459.904.000 e $407.258.000; já eD1
1938 essa média ,desceu de quase 37%,
ou sejam, precisamente, em dólares
$289.103.000 na exportação e .... .;.
:$294.700.000 na importação. Em 1940,
1)aixaram, ainda mais, para dólares

. '$250.532.000, na exportação; e dóla
res $250.715.000 na importação.

41 - O comércio exterior ao Pais,
somadas exportação e importação, nos
últimos 15 anos, totalizou .
1.167.954.000 libras ouro.

Só no último setênio da República
VeLlJa, isto é 1924 a 1930, o nosso co
mércio exterior, a.tingiu à cifra de
1.167.954.000 Libras ouro.

O Sr. Aureliano Leite - A isso ê
que se pode chamar, não "marchar
para Oéste», mas "marcha à ré".

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- Ou marcha para o abismo.

O Sr. José Bonifácio - Para a
ruína.

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
42 - De 1931 a 1937, o nosso co

mércio exterior produziu 474.019.000
libras ouro.

De 1938 a 1944, apesar uas grandes
vantag"em; e solicitações da guerra,
s6 consegullnos 555.762.000 libras ou
ro, ou seja a pequeno acréscimo de
81.743.000, em sete anos.

43 -' Nos 15 últimos anos, de 1937
a 1944, a cifra de 555.762.000 libras
ouro, úbtida do comércio exterior do
'pafu, é multo menor que a dos últi
mos sete anos do regime legal, na im
portância de 1.167.954.000 libras ou
ro, obtidas de 1924 a 1930.

44 - A importação cuja média de
192511929 foi superior a 5 milhões de
toneladas não mais atingiu êsse ní
vel nos quinquênios seguintes até
1944.

A deficiência de importação de
equipamentos, veículos e outros bens
de produçao, e até de consumo, res
pondem pela. elevação do custo de
'Vida.
. 45 - A importação de máqUlnaS,
te...'"Tamentas e útensillos, na média'
de 92.000 toneladas de 1925/1929, bai
xou para 35.000 toneladas no quin
:quênio seguinte 1930/1934 - no quin
~uêmo 1935/1939 foi de 70 mil tone-

ladas e na de 1939/1944 foi apenas de
44.000 toneladas.

46 - No que diz com automóveis,
a importação que, entre 1925/1929,
foi de 4.1.123 veículos, baixou para
6.583 no quinquênio seguinte, para.
20.937 no de 1935/1939 e para 7.533
no quinquênio de 1939/1944..

47 - O aumento total do custo da
vida nesta capital foi de 162% de
1930 a 1945.

Eis os números índices com base:

Em 1912 = 100
Em 1930 = 243
Em 1945 = 636 (t rês primeiros

meses) .

4õ -- p.~ aespesas com o vestuário
se elevaram no mesmo período de
329%

Aqui estão os números mdices com
base:

~ 1912 100
Enrr 1930 __ 288
Em. 1945 = 1.238 (três primeiros

meses)

49 - As demais utilidades, móveis,
uicnsUios, roupas de cama e de mesa,
sofreram um encarecimento de 726%

São âstes os números ingices ofi-
d~s com base:

Em 1930 214
Em 1930 253
Em 1945 2.090 (três primeiros

meses)

50 - O custo da alimentação foi
-acrescido d~ 196%

Os números índices comprovs:tntes
são êstes, com base:

Em 1912 100
Em 1930 _ 214
Em 1945 _ 634 (t rês primeiras

meses)

51 - Em cruzeiros, o custo da vi
da. nesta. cidade, era em 1930 de ••..
1.576.20 C'.ruzeiros por mês .

Em 1945, logo nos primeiro meses,
atingia. 4.475.70 cruzeiros ou um au
mento de 2.799.50 cruzeiros.

52 - Para uma população de .•..
41.236.315 habitantes na época do
censo de 1940, a cota de a.na1:fabetos
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'linda era de 27.932.450, ou seja .•
67,7%. .

53 - A êsses 67% de analfabetos
a .Argentina responde com 21 %,
Costa Rica com 20%, Cuba 35%. Um...
guai, Panamá, Honduras, Haiti e Re
pública Dominicana têm percenta
gem. mUlto baixa, como afirma John
Gunther no seu livro ~~O drama da
América Latina" - 1943 - .

54: - A população alfabetisada, aci
ma de 15 anos, era de 10.379.990 con
tra 13.329.779 de analfabetos, ou seja,
56,2 % do total do grupo que, em
194C, somava poucú mais de ••••••
23.709.769.

55 - As taXas brasileiras de mor
talidade geral são das mais altas do
n:.undo. A !!lortalidade nas nossas
capi,tais é mais elevada do que a
àa. maioria das capitais estrang-ei.I'as.
Enquanto em Buenos Aires a morta
lidade era de 112 por 10 mil habitan
tes, em a nossa bela ca.pital atingia
a 179 em 1940.

Segundo dados do Serviço Federal
de Bio-Estatística, a mortalidade ge
ra;l subiu, no período 1938/42 até o
ano de 1944: Em Teres!na 30%, em
São Salvador 21,5%, em Ma.n.áus, ...
19%, no Distrito Federal, 10t l%, em
Belém, 10%, em Recife, ·8%. -- Caiu
em São Paulo de 0,7%, em Pôrto
Alegl"e de 9,2% e. elL. João Pessoa
de 5,4%. Nas demais capitais. hou
Ve aumento da mortalidade geral. A
mortalidade por tubereulose aumen
tou em 13 das nossas ca.pitais. No
Distri·to Federal, o aumento foi de
7.1 %, no ano de 1944, em relação ã.
média de 1938/42.

56 - O empobrecimento e descaso
na assistên.cia às p-:>pulaçóes .respon
dem poi essa dolorosa situação. Em
1945, os governos, federal, estaduais
e municipais "mantinham apenas ...
44,31 % dos 145.000 leitos hospita.la.res
exIstentes no País. Para uma p0

pulação estim.ada., para o amo de
1945, em 43.300.000 habitantes, aquê
le nmnero de leitos cotT-espondia a.
313 habitantes parÁ ca.da leito.

Preeisá.vamos, têcn.icamente, de 400
mil leitos - conforme estudo ergani-

zado pelQ Instituto de Serviços So
ciais do ·Brasil.

57 - A nossa. deficiên<:ia de assis
tência hospitalar pode ser ava.liada..
pelas populações que nâo dispõem de
leitos.

O Instituto de Serviços Sociais do
Br~il encontra as seguintes percen
tagens:

Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 r34%
Nordeste 74,19%
Este 4 .. 38,29 %
Sul ........................•. 20,92%
Centro Leste 60,87%

O Sr. Epílogo Campos - Permita
me um aparte. Enquanto V. Ex.
mostra à Assembléia a gr.ave situa
ção que atravessamos, o ex-ditador
passei-a pelas praias cariocas e os seus
au."tiliares diretos, presentes·· a esta
sessão, não contestam as minnativas
aqui feitaS.

O Sr. José Bonijácio - Nem po
dem contestar, pois são verdadeiras,
basea.das em n·úme:.os oficiais.

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
g difícil contestar. SS. Exas. não
estão de fato aparelhados para isso.
O que estou citando são números ex...
traídos dos próprios rela.tórios e do
cumentos oficiais. VV. Ex.as. repa.
rem que ainda não comento, que
ainda não aprecio, mas, apenas r enu-
mero.

O Sr. José Bonifácio - Ma$ é im
portante fix.ar que não está havendo
contestação.

O SR. AGOSTINHO MON'rElRO
58 - É, pràticamente, inexistente

a assistência Médíco-Sqcial no Pais
~ em particular a ass1stência hospi
talar. Recebem-nas, talvêz 10% da
população brasileira n~tada.,·a:pe....
sar âos Institutos de Previdência e
da. Legião Br·asileira de Assistência.

Pela. deficiente alimentação. e quase
nenhuma assistênci.2 social, talvêz
responda. o ocorrido na últ:Lma. Junta.
Milit~ da 1.- Regiã.o, na. qual fô
raro. incapacitados para. a FEB 1.420
dos 1.704 examinados, segundo dados
publieados pelo Coronel Dl'. Huxnber-
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to de Melo, Diretor· do Hospital Cen-
tral do Exército.

O Sr. Adelmar Rocha - Nêste par
ticular, DOSSO acrescentar a. V. Exce
lência que, dentre 950 iDspecionandos
para. a FEB, foram julgados aptos
apenas 5! Eu era o presidente da
Junta.

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- Registre-se o aparte elucidativo do
distinto colega.

59 - A situação política anti-de
mocrática e a desorganização econô
mica da Nação afastaram os capitais
estrangeiros. Enquanto a inversão de
capitais americanos no Brasil é ape
nas de 340 milhões de dólares, na Ar
gentina ultrapassa de 700 milhões e,
no Canadá, atinge 5 bilhões - regis
trou o Presidente da Associação Co
mercial, Sr. Daudt Oliveira, em tra
balho lido perante a Comissão de In
vestigação Econômica e Social, criada
por esta Assembléia.

60 - No que diz respeito com a ad
ministração, é de registrar a vultosa
percentagem de 40% reservada no vr
çamento de 1944 à despesa do pes
soal. Nessa percentagem, entretanto,
não está incluído o pessoal pago pela
verba serviços - encargos, planos de
obras, nem os abonos familiares.

O deHcit orçamentário de 1 bilhão
de cruzeiros em 1945, se elevará'se
guramente a alguns bilhões no ano
corrente.

Poderá o govêr:zo pagar o seu fun
cionalismo sem novas em:ssões?

61 - Essa verba pessoal de 40% 
que em 1944 representou mais ou me
nos 3 bilhões, em 1946 talvez ultrapas
se de 5 bilhões!! É possível que tôda
3 receita dos tributos não dê para
atender às verbas de pessoal e dívidas,
sacrificando. assim, o incremento das
fontes de riqueza do país!

62 - A derrama dos créditos adicio
nais, que atingiu em 1944 a 38,36%
- registrou o Relator da Comissão de
Investigações Econômicas e Sociais 
foi tão desordenada. no penado de
1940-1944, que o govêrno não teve
tempo de despender aZguns miZhões
dos bilhões autorizados.

63 - O descaso pelos transportes
entrava, hoje, tôdas as iniciativas. São
necessários, urgentemente, 5 bilhões
de cruzeiros, sàmente parõ' o reajuste
dos pôrtos e ferrovias.

Nos ultimos 15 anos não se cons
truiu nenhum põrto no litoral brasi
leiro, exceto o de Maceió e o de Mu
curipe, no Ceará, cujas obras retoma
das se arrastam sem fim.

Só para a conservação dos pôrtos
se impõe uma urgente inversão de
1.450.091.061,00 cruzeiros imprescin
dível à normalização dos serviços.

64 - A dragage-'ll dos pôrtos e bar
ras ficou atrasada em 20 anos, visto
como é imperativo dragar 25 milhões
de metros cúbicos e a capacidade
atual da aparelhagem só pode reali
zar 1 milhão por ano.

65 - Nos ultimas 15 anos o Depar
tamento Nacional de Estrada de Ro
dagem só construiu 1.587 quilômetros
de estradas, ou sejam, 100 quilômetros
anuais.

66 - De 1931 a 1944 foram cons
truídos apenas 2.659 quilômetros de
ferrovias, numa média de 177 quilô
metros por ano. O reIatório do De
partamento de Estradas de Ferro re
gistra, em 1939, a construção apenas
de 2 qttilôoaetros e 514 ~etros. ~tre

tanto, o nosso tráfego ferroviário co
bre, apenas, 400 centímetros por qui
lômetro quadrado.

67 - O desgate do material é de ta.l
proporção, que, só para a recuperação
das estradas de ferro existentes, o
plano elaborado e aprovado pela Co
missão de Planejamento exige 8 bi
lhões e meio de cruzeiros!

O Sr. Plinio Barreto - :É assombro
so!

O Sr. Euclides Figueiredo - 2 quI
lômetros e 514 oaetros! Pouco mais
da metade da extensão da suntuosa
avenida daqui do Rio de Janeiro a
que deram o nome do ex-ditador.

O Sr. Prado Kelly - E que o POV'j
chama de "Avenida da Liberdade".

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
68 - Em 1930 éramos um país pobre,
mas em ritmo ascendente de rique
za. Havia um relativo equillbrio das
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produções agrícola. e industrial, ainda
com algum predomínio da primeira.
Apesar do "craque" mundial de 1929
a tranquilidade pública do país só fo~

quebrada pela revolução por uma
questão meramente de ordem político
partidária.

69 - Em 1945, a. desordem econômI
co-financeira determinada e agravadar
pela sup!"essão da liberdadel jogou a
Nação no plano inclinado ãas emis
sões, cuja marcha. ininterrupta, sobre
tudo, de 1941 a 1945, levou...nos ao au..
mento do meio circulante em 142%,
com a natural conseqüência da ex
pansão do crédito, expresso nos vul
tosos e alucinantes etnpréstirnos e de
pósitos bancários.

O Sr. Café -Filho - V. Ex.a. está
fazendo terr.lvel libélo contra os re
volucionários de 1930. Considera to
do o período do Sr. Getulio Vargas
como Estado Novo. Nessa parte, não
estou de aeõrdo co~ V. Ex.a

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- Estou fazendo um documentário
da administração do Sr. Getulio Var
gas.

O SR. PRESIDENTE - Lembro
aI] nobre orador que está a findar o
t€mpo.

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- Vou terminar, Sr. Presidente.

70 - Em 1946. o povo brasileiro
está empobrecido. Sendo a renda
nacional a expressão dos bens e ser
v"'iços decorrentes das atividades dDS
individuos, e correspondendo a cad~

hrasileiro 960 cruzeiros uper-capitaH

- ano -, fácil será compret:nder a
h.titude do pauperisimo a que fomos
levados.

A renda "per-capita" na Argenti
na é de mais de S.OOO,OO,na Uniáo
Sul Africana de 3.120,00, no México
2.400,00 e na N(lva Zelandia 6.652,00.
Da renda nacional - estimativa ofi
cial - toca atualmente a cada. bra
sileiro quantia inferior a 1.000 cru
zeiros anuais. ou cêrca de 80 cruz.ei
rOfi por mês.

Dêstes. são destinados ao fisco 32
cruzeiros, sobrando para subsistência
e natural economia individual e da

própria nação, a ridicula parcela de
48 cruzeiros mensais.

~stes 48 cruzeiros valem, hoje, me
nos do que 48 Ir•.il réis há 5 anos pas
sados.

O casto da vida. elevou-se a 138%
em São Paulo e; até princípios de
1945, a 162% no Rio de Janeiro.

O Sr. Aureliano Leite - Depois de
tão triste herança, o de cujus ainda
quer ressuscitar.

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- Realmente. a herança é triste.
mas compete recebê-la e reerguer
a Pátria.

Náo carecemos de índice compro
vante mais positivo do empobreci
mento do povo brasileiro.

Eis, Srs. Representantes, a real si
tuaçá<l do Brasil. (Muito bem; mui
to bem. Pal"TTULS. O orador é 'Vivamen
te comprimentado.)

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Comparecem mais 180 Senhores
Representantes:

Partido Social Democrático

Amazonas:

Valdemar Pedross.
Leopoldo Peres.
Pereira da Silva.
Cosme Ferreira.

Pará:

Magalhães Bal'ata.
Duarte de Oliveira.
Carlos Nogueira.

Maranhão:

Clodomir Cardoso.
Odilon Soares.
Luís Carvalho.
Afonso Matos.

Piauí:

Renault Leite.
Areia Leão.



Ceará:

Mo:reira da Rocha.
Frota Gentil.
Alm-eida Monte.
Osvaldo Studart.
Raul Barbosa.

Rio Grande do Norte:

Georgino Avelino .

Paraíba:

.Janduí Carneiro.
José Jofili.

Pernambuco:

Novais Filho.
Etelvino Lins.
Agamemnon Magalhães.
Jarbas 1[arar.Lhão.
Oscar Carneiro.
Ferreira Lima.
Barbosa Lima.

Alagoas:

Góes Monteiro.
Medeiros Neto.

Sergipe:

Leite Neto.
Graco Cardoso.

Bahia:

Pinto Aleixo.
Lauro de Freitas.
Alóísio de Castro.
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Luís Barreto.'

E::;pírito Santo:

Henrique de Novais.
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Rezende.
Alvaro Castelo.

Distrito Federal:

Jonas Correia.

Rio de Janeiro:

Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Amaral Peixoto.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.
Heitor Coliet.

- 344-:

Bastos Tavares.
Brígido Tinoco.
Miguel Couto.

Minas Gerais:

Be!ledito Valadares.
Juscelino Kubitschek.
Rodrigues Seabra..
Bias Fortes.'
João Henrique.
Joaquim Libânio.
Augusto Viegas .
Gustavo Capanema.
Celso 1[achado.
OHnto Fonseca.
Mílton Prates.

São Paulo:

Gofredo Teles.
Martins Filho.
Costa Neto.
Lopes Ferraz.
Ataliba Nogueira.
Sampaio Vidal.
Honório Monteiro.

Goiás:

Diogenes Magalhães.

1\'1ato Grosso:

Argemiro Fialho.
Martiniano Araújo.

Paraná:

Munhoz de Melo.
Lamo Lopes.

Santa Catal~~a:

Nereu Ramos.
Otacílio Costa.
Orlando Brasil.
Roberto Grossembacher.
Rogério Vieira.

Rio Grande do Sul:

Ernesto Domeles.
Gaston Englert.
Adroaldo Mesquita.
Brochado da Rocha.
Elói Rocha.
Teodomiro Fonseca.
Antero Leivas.
Pedro Vergara...
Bayard Lima.
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Maranhão:

Alarico Pach~co.

Piauí:

Esmaragdo de Freitas.
José Cândido.
Antânio Correia.

Ceará:

Plini<:l Pompeu.
Beni Carvalho.
Fernandes Teles.
José· de Borba.
Leão Sampaio.
Edgar de Arruda.

Rio Grand~ do Norte:

Ferreira de Sousa.
José Augusto .

Paraíba:

Vergniaud Wanderley.
João Agripino.
João Úrsulo.
Fernando Nóbrega.
Osmar Aquino.

Pernambuco:

Alde Sampaio.
João eleoias.
Gilberto Freire.

Alag<las:

Freitas .Cavalcanti.
RuI Palmeira.

Sergipe:

Valter Franco. '
Leandro Maciel.

Bahia:

Juraci Magalhães.
Otávio Y..angabeira.
Luís Viana.
Clemente Mal'iani.
Dantas Júnior.
Rafael CincUrá.
Nestor Duarte.
Aliomar Baleeiro.
João Mend€s*
Alberico Fraga.
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Distrito Federal:

Hamilton Nogueira.
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

Rio de Janeiro:

Romãc Júnior.
Soares Filho.

Minas Gerais:

José Bonifácio.
Magalhães Pinto.
Gabriel Passos.
Lopes Cançado.

São Paulo:

Romeu Lourenção.
Aureliano Leite.

Goiás:

Domingos Velasco.
João Vilasooas.
Agrícola de Barros.

Rio Grande. do Sul:

Flores da Cunha.

Partido Trabalhista Brasileiro

Bahia:

Luis Lago.

Distrito Federal:

Benjamin Farah.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
Segadas Viana.
Benício Fontenele.
Baeta Neves.
I>arreto Pinto.

Rio de Janeiro:

Abelardo Mata.

Minas Gerais:

Leri Santos.

São Paulo:

n4arcondes ~urro.

Pedroso Júnior.
Romeu Fiori.
Berto Condê.
Eusébio Rocha.

Paraná.:

2\oIelo Braga.



RiD Grande do Sul:

Artur Fiseher.

Pa.rtido Comunista do Brasil

Pernambuco:

Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira.
Aleêdo Coutinho.

Distrito Federal:

Carlos Prestes.
João Amazonas.
Mauricio Grn::'ois.
Bati.sta NetD.

Rio de Janeiro:

Claudino Silva.

São Paulo:

José Crispim.
Caíres de Brito.

Rio Grande do Sul:

Trifino Correia.

Partido Republicano

Pernambuco:

Sousa Leão.

Sergipe:

Durval Cruz.

Minas Gerais:

Jaei Figueiredo.
Daniel Carvalho.
Bernardes Filho.
Mário Brant.
Artur Bernardes.

Partido Popular Sindicalista

Pará:

Deodoro Mendonça.

Ceará:

Alves Linhares.

Bahia:

Te6dulo Albuquerque.
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Partido Democrata Cristão

São Paulo:

Manuel Vitor.
Partido Republicano Progressista

São Paulo:

Campos Verga!.

Partido Libertador

Rio Grande do Sul:

Raul Pila.

o SR. LUIZ VIANA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o no!bre Representante.

O SR. LUIZ VIANA (Pela ordem)
- Sr. Presid€nte, todo o país sabe
que, graças ao regime dE ex'Ceção
criado para o comércio de cacáu, na
Bahia, na época da ~itadura, foi pos
sível acobertar, com êS'se pano. lar
ga malversação dos dinheiros públi
cos. HoJe, o cacáu ainda continua
como fruto ambÍ'Cionado por aqueles
que se entregam às negociatas. As
sim, segundo estou informado, o
a:côrdo finnado pelo Brasil .em Lon
dres, de referência ao cacáu, -dará.
margem a uma situação vexatória;
para o comércio exportaàor e nada.
vantajoso para ô Brasil, desde que
se vão por de lado velhos fregueses.
como a Argentina e os Estados Uni
dos, em beneficios de novos merca
dos, verdadeiramente suspeitos na sua.
origem.

Dai o requerimento de informações
que envio a V. Ex.a, e que. estou
certo, reflete inteirament.e o pensa
mento das classes interessadas no
assunto, dentre as quais ressalto a As
sociação Comercial da Bahia, que
tem nesta Casa o seu Vice-Presidente.
Deputado Luís Barreto Filho. que
bem poderá atestar quanto são exa
tas as finnativas que faço. de refe
rência aos vexames do regime de ex
ceção, por que passou o comércio de
cacáu :1aque1e Estado. (Muito bem.)

O orador envia à 2J!esa o se
ginte:
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REQUERIMENTO N.o 225, DE 1946

Solicita informações do Poder
Executivo sôbre prestação de con
tas pelo Instituto do Cacáu da
Bahia, e compromissos assumidos
pelo Erosil na conjerênci'b de
Londres, do "Combiney Foot Bo
a.rd, etc.

Requeiro sejam pedidas ao Govêrno
as seguintes informações:

I ....:.... Quais a~ providências jà to
madas pelo Conselho do Oomércio
Exterior para cumprimento da des
pacho do Sr. Presidente da Repú
blica, detenninando a pronta .pres
ta·ção de contas pelo Instituto do
Cacau da Bahia, durante o período
em que teve o monopólio do comélX:io
e da exportação dêsse produtc;

rI - Que compromissos foram as
sum.idos na conferência de Londres
do "Gombined Food Board" relativa
mente ao cacau, pelo Brasil, e quais
(' representantes do Brasil que fir
maram o referido convênio;

IIr - Se é. pensamento do Governo
contrariar por qualquer meio a li
berdade de comércio do cacau, e se
foram consultados pelo Conselho Fe
deral de Comércio Exterior os ôrgãos
repre"ientativos das classes interessa
das.

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946. - Luiz Viana.

- A imprimir.

e SR. SOUZA COSTA - Senhol'
Presidente, peço a palavra, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
la.vra o nobre Representante.

O SR. SOUZA COSTA (Pela or
dem) - Sr. Presidente, Srs, Repre
sentantes, ouVi com &. maior atenção
o di'S'Curso que aqui proferiu, a pro
pósito da situação financeira, econô
mica e social do Brasil, o nO'bre Depu
tado, professor Agostinho M<mteiro..

O dbjetivo do ilustre orador fOI
demonstrar que a situação atual, em
qualquer dêsses setores, é de calami
dade pública.

O Sr. Aureliano Leite - E alcançou
o objetivo.

e SR. SOUZA COSTA - Terei
grande prazer em responder aos apar
tes de V. Ex.a , quando vier a esta
tribuna contestar o díscurso do Se
nhor Agostinho Monteiro.

O Sr. Aureliano Leite - Muito
obr:igado a V. E.x.a , pela at€nçãü.

O SR. SOUZA COSTA - O pro
cesso de. que se serviu o orador' foi
o de alinhar números que espelham
a situação em 1930, para compará-los
com os que, em 1945 definem a situa
ção brasileira nos mesmos setores.

Todos os que lidam com estatísti
cas sabem ~omo o proc·eSiSo compa
rativo é cheio de difículdades. Os tra
tadistas mais adiantados no" assunto
contestam, mesmo, a sua valida'de.
sob o ponto de vista cientifico, e
apenas o admitem para defesa de te
ses políticas, mas, isto mesmo, quan
do as comparações são para defesa
de teses loliticas, mas, isto mesmo.
quando as comparações são feitas
depois de uma série de retificações
indispensáveis, que tornem os dados
comparáveis. Apresentados, entretan
to, segundo o processo adotado pelo
ilustre orador, sem qualquer retifica
ção. êsses dad.os não têm e:-''1)ressão.
sob qualquer aspecto, constituindo
indicações vazias de conteúdo, que
não r>ennitem conclusão segura. As
retificações, de que S. Ex.lI. se abs
teve, são, precisamente, as que ten
tarei fazer da tribuna, quando vol
tar a falar sôbre o assunto, logo que
a situação constitucional o admita.

O Sr. Agostinho Monteiro - Os
números que apresentei são oficiais,
já retificados e se referem a vários
perío'dos nas suas resrpectivas médias".

O SR. SOUZA COSTA - Se fôsse
admitido, por ex·emplo, que o simples
fato de haver subi'do o meio circulan
te constitui um ínclice de má admi
nistração financeira, haveríamos, for
cosamente, de concluir que as finan
ças do Brasil Império foram pior ad
ministradas que as do tempo da Co
lônia, porque o meio circulante era.
maior, e que as da Repúlblica o fo
ram pior que as do Im'Péno,. eis que
o meio circulante subiu.
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o Sr. Luiz Viana - V. E..-x.a sabe
que tudo depende da proporção em
que tenha subido o meio circulante
em face cia produção. .

O SR. SOUZA COSTA - São eXa~

tamente as retificações - repito 
que não foram feitas pelo orador e
que tentarei fazer.

O Sr. Aureliano Leite - O argu~

me. to de V. ~.a é inteiramente so
fistico.

O SR. SOUZA COSTA - Não
SO'U eu a·penasquem pensa dêsse
modo: qualquer pessoa que entenda.
alguma coisa dé estatística, reciocina
da mesma forma.

O Sr. Aureliano Leite - De qual~

quer pessoa - será ainda sofístico.

O SR. SOUZA COSTA - Desde já
posso citar a V. Ex.a, para não per~

der muito tempo, o grande professor de
finanças que é Gaston Gêze. E' êle
quem nega valor científico a êsse pro
cesso, mesmo com as retificações, que
considera dificílimas.

O Sr. Paulo Sarasate - Aliás, só
bre a situação nacional, nem preci~

saríamos de estatísticas; temos a fome
em todo o país!

O SR. SOUZA COSTA - Se V.
Ex.a não precisa de estatística, deve
fazer outro discurso, porque o do no~

ore Deputado Agostinho Monteiro não
é mais do que uma reprodução de es
tatísticas.

O ST. Agostinho Monteiro - Como
poderá fazer o exame da situaÇ2.o eco
nômica e financeira do país sem se
arrimar em dados estatísticos? Os nú
meros índices apresentados são Qfi
ciais.

O SR. SOUZA COSTA - Peço, en
tretanto, que V. Exas. não me inter
rompam, porque disponho de cinco
minutos escassos para. eJq>Ôr meu J)en

sarnento.
O Sr. Aliomar Baleeiro - Eviden

temente não se CoI'l.param cifras de
países diferentes sem as retü~cações

a que V. Ex.a se referiu; e V.
Ex.a o sabe melhor do que l_ng'.1ém

através de números indices pode-

mos medir a responsabilidade de V.
Ex.a pelo aumento do meio drculante
d.o Brasil, confrontando essa res:pon
sabilida.de com a de todos os minis
tros do Império e da República. In
felizmente, V. Ex.a foi o ministro que
mais: emitiu, em tôda a história fi
nanceira do Brasil.

O SR. SOUZA COSTA - Não con
testo; mas V. Ex.a não aponta qml
quer Ministro da Fazenda. que tenha
estado tanto tempo no exercicio do
cargo. (Risos.)

O Sr. Aliomar Baleeiro - Isto é
verdade! (Apoiados.) V. Ex.a , infe
lizmente, também emitiu mais, em nú
meros índices, do que uma dúzia de
ministros da Fazenda emissionisw.s.
Todos aquêles acusados de encilha
mento, entre nós, todos somados, emi
tiram menos - em números índices.
e não em números brutos - do que
V. Ex.o..

O SR. SOUZA COSTA - V. Ex.a
pode ter certeza, nobre Deputado Ba
leeiro, de que ninguém está mais
convencido da pobreza de seus méri
tos do que o orador.

O Sr. AZiomar Baleeiro - Não eu.
Reconheço em V. Ex.'\ e faço-lhe jus
tiça, quanto a algumas medidas úteis
adota.das em matéria de finanças no
Brasil, e terei oportunidade de exa
miná-las; mas também devo estar na.
atitude de acusador de V. Ex.a, em
matéria de emissionismo. Nesse pon
to, a atuação de V. Ex.a. é indefensá
vel, não por haver emitido muito, mas
porque existiam outros meios téCnicos
para ocorrer à situação grave que
a V. Ex.a se deparou.

O SR. SOUZA COSTA - Já decla
rei o que tinha a declara::.- a meu res
peito.

O Sr. Ali011U1.T Baleeiro - Perdoe
me V. Ex.a. o tempo que lhe tomei.

O SR. SOUZA COSTA - se ado
tarmos por exem~lo - e êste exemplo
não posso perder - como índice de
má administração financeira o crescI
mento da des/pes& pública, chegaremos
à mesma conclusão absurda: os govêr-
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noS da República foram sucessiva
mente de mal a pior, porque as des
pesas _cresceram sempre; ora nirguém
ignora que o aument<> constante das
desDesas ol:>edece a lei fínanceira.

O Sr. Aliornar Baleeiro - Eviden
te; ninguém contesta.

O SR. SOUZA COSTA - Conside
rando isoladamente o au..T1lento das
despesas públicas como índice de má
a,drninistI'ação, concluiríamos que o
pior govêrno de todos os anteriores ao
do Sr. Getulio Vargas foi o do Sr.
Washington LUís, o que seria absurdo.

O Sr. Souza Leão - Realmente é
um absurdo a comparação.

O SR. SOUZA COSTA - eoncor·
damos cron o absurdo, mas não pelos
mesmos motivos.

O Sr. Octavio Mangabeira - E'
monstruosidade comparar o govêrno
ào 5r. Getulio Vargas, que arrasou o
Brasil, com o do Sr. Washington
Luís. Só mesmo V. Ex.a..

O SR. SOUZA COSTA - De pIe·
no acôrdo com V. Ex.a.. Absoluta·
mente não comparo...

O Sr. Dctamo Mangabeira - Nin·
guém.

O SR. SOUZA COSTA - Mas "101·
tand:o ao assstm<to, quero ~peIliaS de
clarar que () prooesso seguic10 pelo no··
bre De<p'tlltaido Sr. A.gostinho MODiteirc.
- e eu o afilrn:bo com todo o ~iQ
que S. Ex.a me meI'IeCe - não penni.
te chegar a qualquer conciusâlo. Esta.
a tese que procu.ra.rei dI€lmonstrar da.
tri'buna, logo que os traba1hos da.
Constituição me permitam ocupar a.
aten.çl1o dla casa.

Naturalmente, também, não concor
do oom S. Ex.a. qualllbo à situação dra
mátiJca eDl que diz se enoontrs.r o
Brasil. Ninguem reconhece Ina.is 00
que eu a gravid.aJc1e dias problemas que
temQs ti.id'o e que teremos no fUtJI:-O
<te eIllfreDltar. T~o isso afirmado em.
várias oporttmildad.es e nin-guem nuJ.is
do que eu, quandio Mli.'nist:ro da ?J,
zenda. e hoje nesta casa se preoctrp3.
dlOS problemas graves e difíceis dlo n~
so país. E' bem possÍvel que tenha.
pra.ticado erros, que tenham exís+.ido

{loUJtrOiS procesSiO\S me-lhores do que os
par mim aoo!lJSoeLhados para defender
os interesses nacionais. Ma<s o que
contanto é que tenha dei.xado em qual
quer emer.gência de dar-lhe o melhor
dia meu interesse.

O "Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.a
permíte um apa1"t.e? (assentimento do.
orradar). . Quero prestar um d!eP0'l
men:ro. Em verdoo<e, V. Ex., ~
mesmo fa.zer essa reivind!i.c.ação Num
docmneDJto, que não fOli. publilcad'O, 111as
cuja exisotência se de<p.re'eDJdoe da Ex
poíSiIção de Mot'h"OS ao decreto qt1e V.
Ex.a propoz 310 ex-ditador, o oran<)1'
roolam.'Ou contra ° abuso de despesas
públic.as, causa principal da inifla-ç:ão.
Nesse pontbo V. Ex.a pode de:fen'd!er-se
brilhantemente. Taíl"Vez, tenha cometido
apenas o grave êrro de ~e não demitir
quando o ex-ditador resistiu ao ~:ll

Ministro da Fazen-da.

O SR. SOUZA COSTA - Qu.ç{Qo
declarar quanto ao diepoimen.w die V.
Ex.a. que faço UIma ressal'Va, no toea.!ll"
te a "oa,1l!Sa prin.ci~ln..•

O Sr. AliO'TlULT Baleeiro - O d0
cumento a que me refiro con.s.ta do
"Diário Oficial".

..0 SR. SOUZA COSTA - Mi.nh;:I.
restrição é qua..nro a causa principal.
Devo ter dito q:ue as deSjpeS3.s púb.l.ica.s.
coILstituiram um dos :motivos que de
terminaram. a inlfla-ção, mas, não, ~U~

teIlJha sido o p:rincipal.
O Sr. Aliomar Baleetro - Mas V.

Ex.a não conrtesta. que n1Jl[I1 d.QC1ll!D.en.
to ou em cerla. reunião mindsttet'1..al.
1Illcrepou o ditador pelo abUso perni
cioso daS despesas pú.bli~, quando a
nação eS'tJaiVa em guerra. Logo, V.
Ex.a é o primeiro a reconh€CeT s. culpa.
do ditador. (PaZmas . )

O s.--q,. PRESIDENTE - AdVirto 3-0

nobre orador que está. fiJ:lJdJo o iielll.'PO
de gUIe disptm..~.

O SR. SOUZA COSTA - Solicito
de V. Ex.a mais um ou dois mi::l:uooS
de a:teIllÇão pois êsse é o tempo de que
dIisponho.

Como dizia, não considoexc~ti~
a situaçã,o do Brasil, mas, sim, :profan..
da.mente difíciL rornand{H5e por isso
mesmo. necessária a. co1:a.boração d"
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todos os brasileiros, para a sola.ção
d/os pr,oblem.as emergentes, que são
enormes, paxeoendo, às vezes em~-·

der a própria ca.p.acltdJade h1.1lInana.
O que m'e assusta, - mais d'o que a 51
tuaçálo financ·eira, mais do que a si-o
tuaçáo econômica, mais d-o que a 51
tuaçã;o social - é VIer um espírito brí
lhaI'lJ'be comlo o Sr. Depurtado Ag(Js
tinho Monteiro e com a cultura de S.
Ex.a, preocup3Jdo nUlma obra de demo
liçâJo e dle sofisma.

O Sr. Aureliano Leite - Obra de
cntioa e a·n.álise.

O SR. SOUZA OOSTA - ... quando
sua intervenção seria tão útil na. onn.
da. construção nacional em que o Brasil
está empenhado! (Muito bem; muito
bem. Palmase O orador é cumpri
mentado.)

O SR. PRESIDENTE - Vamos pas
5'aT à ma.téria constante da Ordem
do Dia.

Tem a palavra {) Sr. Daniel Fa·rá~l).

O SR. D.~IEL !"ARACO: (Lê o
seguinte discurso) - Sr. Presidente.
Srs. Representantes. Venho à tribuna
defender, na meia hora regimental,
duas emendas que apresentarei à
Mesa e que contam já com o honroso
apoio de ilustres figuras desta As
sembléia.

Ambas dizem respeito à vida eco
nômica e nela visam assegurar a or
dem e a harmonia. Tão convencido
estou de sua ftL."1damental importân
cía que ouso pedir, aos nobres repre
sentantes, sua especial atenção para
os argumentos aqui oferecidos, certo
como estou de que, em sua sabedDria,
decidirão pela fonna mais conveniente
aos altos interêsses do Pais.

Por mais sábia que seja a Consti
tuição quanto ao sistema de govêmo
às garantias indh1'iduais, enfim liOS

numerosos aspectos da vida nacional
que deverá disciplinar, falha será se
não atender devidamente ao problema
de manter em ordem a economia e
promover seu progresso intensivo, su
perando instituições inadequadas e
dotando o Estado de órgãos capazes
de aparelhá-lo a executar com efi
ciência as imensas tarefas a seu cargo.

A primeira das emendas citadas cri.,l
um órgão constitucional, de carátp.!.'
técnico, destinado a aconselhar, tanto
o Poder Legislativo, como o Pod-:r
Executivo, em matéria econômico-fi.
nanceira. ~sse órgão, denominado
Conselho Na.cional de Economia, será.
composto de cidadãos de reconhecida
competência nomeados pelo Presiden·
te da Repúbllca, com aprovação ~')

Senado, colaborando assim 'os dois po
deres na designação ae seus membros.

É a seguinte a emenda aditiva em
causa:

Art. - Ao Conselho Nacional
de ~onomia, composto de cida·
dãos de reconhecida competência,
nomeados pelo Presidente" da Re·
pública, com a aprovação do Se
nado, incumbe estudar, de forma
permanente e organizada, a vida
econômica do País, sugerindo as
medidas necessárias a mantê-la
em ordem e... estimular-lhe o pro
gresso.
Art~ - Compete ao Conselho

Nacional de Economia:
a) traçar em linhas gerais e

manter atualizado um plano na
cional, com o objetivo de promo
ver o desenvolvimento intensivo e
}"l.a.rmônico da economia do País:

b) sugerir, aos poderes executi
vo e legislativo, medidas que jul
gar necessárias ou oportunas à
vida econômica nacional;

c) dar parecer, sempre que so
licitado por qualquer dos mencio
nados poderes, sôbre projetos de
leis e resoluções de carater eco
nômico ou financeiro.

Art. - A lei disporá sôbre a
organização do Conselho Nacional
de Economia, cujos membros exer
cerão o cargo por quatro anos, re
novando-se anua1ln.ente pelo me
nos um quarto dos lugares, adm!··
tida a recondução.

Não se trata., devo ~ntuar, de
órgão incumbido de dirigir a econú
mia do País. Não terá êle, com efeito.
nenhuma atribuição afora as de acon
selhar, esclarecer, prevenir. Funçõ~s

limitadas, portanto, embora importan
tíssimas.
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Não desejo discutir aqui a questão
de se a economia deve ou não ser
dirigida. Dou como assente apenas I)

fato inegá.vel de que a ação do Estado.
atravês das leis e da execução das
mesmas, exerce forte influência na
vida econônJica. Mesmo que se ex
clua a intenção de intervir, quem
pode negar que, ao traçar as normas
de sua política financeira, ao pro
mover'o fomento da e<:onomia popular,
ao autorizar ou náo o aproveitamento
da energia hidráulica, das minas e
Jazidas, ao regular o traba1ho~ a pro
dução e o consumo, o Estado inter
vem de fato#D.a vida econômica e, com
isto, influi decisivamente sôbre ela,
podendo tanto favorecer como emba.
raçar seu progresso?

O Sr. Ataliba Nogueira ...... Permi
ta-me V. Ex.&"- um apart·e. Evidente~

mente, que se interpretarmos a eco
nomia dirigida no sentido totalitãrio.
ela deve SeJ." afastada.

O SR. DANIEL FAR.ACO De
pleno acôrdo com V. Ex.a.

O Sr. Ataliba Nogueira -' Mas V
Ex.a. inúmeras vezes tem falado nesta
Assembléia, e pelo que depreendi de
suas idéias, claras e precisas, a econo..
mia. 'Ui.rigida só deve ser aplicada
quando representar a melhor forms\
de economia nacional e portanto, eco
nomia. orgânica. Daí, a necessidade
dêsse· COn&elho a que V. Ex.a se re
fere e que propús na Comissão, com
a colaboração de V. Ex.a.

O SR. DANIEL FARACO - Mu11;O
obrigado a V. Ex.a pelo esclareced.>r
aparte.

(Lendo) :

Ora, ninguém pensa em negar ao
Estado - e quando digo Estado não me
refiro Unica.mente ao Poder Executi
vo, mas sim a todo o mecanismo es
ta.tal - a. capacidade para, dentro das
normas constitucionais, exercer suas
funções próp~ entre as quais se in
cluem. as acima apontadas. Como já
disse desta mesma tribuna, a questão
não está em decidirmos se o. Estado
deve ou não intervir na economia, mas
sim em assegurar que, quando nela
intervenha. direta. ou indireta.In.ente,
o faça com esclarecimento e acêrto

e não de forma desordenada e como às
cegas.

Para tanto, evidentemente, deve o
legislador ou o executor das leis socor
rer-se da técnica econômica. E isto
não de forma esporádica, solicitando
aqui e acolá o parecer do técnico que
estiver mais à mão. Para que tais pa
receres sejam realmente' úteis, deve
rão êles apoiar-se em dados colhidos e
elaborados com critério e rigor cien
tífico, devem partir de homens dedica
dos por inteiro ao estudo e em con
tato permanente, nâo apenas com um
ou outro aspecto da vida econômica,
mas com o quadro geral da economia,
capazes portanto de apreciarem deter
minado problema dentro de uma vi..
são de conjunto.

Foi o que reconheceram, em- grande
parte, os Constituintes de 1934, quan
do criaram "Conselhos Técnicos junto
aos Ministérios, coordenados segundo
a natureza de seus trabalhos em Con
selhos Gerais, como órgãos consulti
vos da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal". É o que devem re
conhecer os Constituintes de 1946, pois
a importância e a complexidade dos
fenômenos econômicos .não tem feito
senão crescer.

Impõe-se, porém, unificar os estu
dos e as pesquisas necesárias a bem
de informar os futuros legisladores e
executores das leis. Permito~me repe
tir aqui, solicitando a a tenção dos
nobres colegas para. êste ponto, que a
economia de um Pais é um todo orgâ
nIco e não um. mosáico de peças jus
tapostas. O estudo de um problema
particular le·;arâ sempre a uma so
lução particular, em conni.to prOximo
ou remoto com outras soluções parti
culares, se Ilâo existir um órgão técnico
que. munindo no esp~oe no~poda
dos e informações completas, possa tra
zer a. op1n1ão e os poderes públicos
sempre no pleno conhecimento do in
teiro conjunto. um órgão capaz de
prever, com oportunidade o que em.
economia se denomina. as variações de
conjuntura. Um órgão, enfim, habili
tado a acompanhar tôda a marcha. da
vida ~onôm1capara situarcom a preci
lhos, prevendo sua eventual coordena.
ção em Conselhos Gerais, mas s1m um.
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Conselho Nacional, deixando à lei or-,
diná.ria o cuidado de acrescentar-lhe,
se necessário, órgãos auxiliares, ou, o
que parece mais acertado, o de subor..
dinar-lhe os numerosos órgãos técni
cos já exi.stent.es e que tantos e tão
l'elevantes serviços vêm prestando à
Nação.

Com satisfação constato que outros
representantes se mostram sobrema.
neira preocupados com dotar o meca.
nismo de um órgão eficiente para
orientar a administração pública no
toCante aos problemas econômicos.

Na Comissão de Constituição, ergueu..
se a voz autorizada do deputado Ata
liba NogueiÍa, com o apoio precioso
dos .nobres constituintes Senador Fel'..
reira de Sousa e deputado Adroaldo
Mesquita.

O Sr. AtaZiba Nogueira - Agrade
cido a V. ELa

O SR... DANIEL FARACO - E .de
justiça..

'Há poucos dias, era. o Deputado Ju
randir Pires, ilustre professor e 'pro
fundo conhecedor da. economia poli...
tica. quem defendia, aqui. com bri
lhantismo a. necessidade de, se reco·
nhecer a existência de quarto Poder~

o Poder Econômico e a, conseqüente,
criação de um órgãos constitucional
que o representasse. Com muita preci
são, compa.rou S. Ex.a o novo órgão
ao .Tribunal de Contas o qual. permi
to-me citar suas palavras, k Apareceu
a. principio quase esporàdicamente na.
forma cons-ti'Lucional e- representa hoje
um dêstes órgãos cUjos beneficios não
se poderia exaltar suficientemente,
diante do que tem feito para a. vida
politica e econômica do BrasiL" Por
outro lado, já. foi publicada a emenda.
n.o 127, firmada pelos nobres e ilus
tres representantes Alde Sampaio e
João Cleofas. criando um Tribunal
TecIlico Monetário, com funções limi
tadas ao superintendência da :::loeda. '

Fora desta AssembléIa. não é menor
a preocupação por êste assunto. Ainda
ha pouco 101 entregue à Mesa um. me
morlal em que o Clube de Engenha
:ria, representando a ilustre e pratrió
tlca classe dos engenheiros do B::.-a
sil, sugere expressamente a criação
de um orgs.o técnico, encarregado de

presidir ao planejamento indL~ensá..
vel à boa ordem e a.o progresso econô..
mico. Bem campreedem. os engenhei..
ros patricios. que 56 mediante um pla..
no inteligente e orgânico conseguire..
mos assegurar se torne o Brasil o que
todos desejamos e esperamos: os Es-

'taâos Unidos do século XX.
Todos sentem. por conseguinte, 2.

necessidade imperiosa de garantir o
conc'JISO da técniéa, de forma perma..
nente e organizada, para as soluções
que os governantes deverão dar aos
problemas econômicos. E a emenda que
ofereço, creio, pelas amplas atribui..
ções que confere ao órgão por todos
preconizados, sem entretànto invadir
a. esfera da competência dos Pode..
res da República, sintetiza aspirações
comuns e :receberá, estou certo, o
apOlo dos votos desta Assembléia, como
recebeu ássmaturas das mais valiosas,
sem' distinção de cor partidária.

Não deve a Constituição de 1946 mos
trar..se, neste ponto, _inferior à de 1934,
revelando despreocupação em màtéria.
·tão importante. PelÇ) contrário, deve
mos progredir e,. reconhecendo a. 1men
Estado de meios sempre mais eficien
tes para habilitá-lo a desempenhar
com acerto suas relevantes funções.

O Sr. Jurandir PiTes Vossa.
Excelência' está.. fazendo um notável
estudo.

O SR. DMITEL FARACQ
Agradeço a. genltileza do nobre co
lega.

(Lendo.)

Não colhe o argumento de que o
assunto pode ser deixado inteira
mente ao cuidado da lei ordinária ..
0- legislador comum I poderã, 's1c.,
regular a vida do órgão em questão
e é isso exatamente o que prevê a
emenda. Não poderá. nunca, lJ()rém,
uma simples lei conferir a êsse ór
g~:o o prestigio e a autoridade que
me dará. a Constituição;

O Sr. Jurandir Pires - ~..[esmo

porque êle é orgânico na sua forma
ção.

O SR. DANIEL FARACO
(Lendo) - sem isso, seus conselhos,
sua orientação, suas premonições
perderão muito em importância.. pe-



mnte a oplnião pública. e não serão
ouvidas . com o CUidooc mereeido.

E' n-eeessáno que a Constituição
crie o órgão e delimite em traços
gerais suas ~tribUições. O·· legislador
ordinário cuid'EUrã en:tãto dos porme
nores, adaptantdo-os· às circunstân
cias do momento. .Assim procederam
recentemente os Constituintes Fran
ceses e o exemplo é significativo.
Um órgão técnico· de caráter CODS
titucional, para ,orientar o Estádo
em matéria econômica, é um impe
rativo de que não se po.d€ fugir
nêste s~ulo da. Técnica. e da. Eco..
nomia.

O Sr. Jur(J;'JUj,i:r Pires Antes
d~: V. Ex.a. passar à justüic3Itiva da
segunda emenda. peço licença a Vos
sa Excelência para mais um aparte.
AJ3 razões fundamentais da n-ecessi
dad,e d~ um órgão que se incumba
d€ um planejamento econômico são
sustentadas por V. Ex.a. e eu· as
subsCrevo. DiYirio apenas de Vossa.'
Excelência quan·to a. estar êsse ór
gão colocado no· âmbiJto do Poder
E:z:€Cutivo, como ali.ás, foi·· feito na.
Constituição de. 1934...

O SR.- DANIEL FARiACO
'Não digo que fique colocado na ór
bita do Poder ExecUitivo.

O Sr. Jura1Ulir P1.res - .•.pôsto
que, representando a ínirn-estrutura.
da super-estrutu:ra politica, deveria
êle' ficar na base e não na cúpula;
e, conseqUeI1Jtem-ente, é mais um ór
gã.o mais do I.regislaItivo do que do
Executivo, visto como aquêle repre
senta a autono~ ~pular.

O SR. DANIEL PAR.ACO - Penso
que êsse órgão deve ficar situado en
tre o Legislativo e o Executivo. Deve
ser um órgão constitucional, sem
subordinaçã,.o a. qualquer dos dois
Pod~res.

O Sr. Jurandi:r Pires -' O Tri
bWlal de Contas não é órgão do Le
gisLativo...

O Sr. AtaZiba Nogueira - E' órgão
do Poder LegiSlativo.

O Sr. Jurandir Pires ... no
~entidQ: de sua composição, de sua
formação, mas por fôrça da fisca
lização _que exerce sôbre os atos do
Executivo, em nome do L-eg'is18ltivo.

Da mesma. torm.a o órgã<l a que Vos
sa Excelência se refelre, no campo'
ecOnômico. .

O SR. D~~ FARACO
(Lendo) - A se~da emenda ~
a qual venha pedir a a.tenção e o
apeia dos ilustres Representantes·
prescreve que a lei incentive. conce
den<io .facilidades ~speciais ~ pa.."'"tes
in·texess:Was, a participação do tra-'
ba.lh8ldor no capirtal .da emprêsa em
~e trabalhar.

O Sr. AtaZiba Nogueira - ser{.
um grrande passo na nossa vida "eco-
nômica e social. .

n SR. DANIEL FARA:CO
(Le1ulo) - "'Senhor Presidente e no
bres Constituintes, tocamos aqui o·
ponto nevrálgico da questão social·
que é a divisão dos agentes humanos
da produção em dois camPos ini-'
migoo: de um lado, o patrão, dono
dos meios de proâuçã,o, de certo'
modo o único responsável e o único
,beneficiário da boa. ou má sorte da·
emp:rêsa; do owtro, o operário, sem
ligação de solidariedade com o em
·pregador, um est:lra.nho cujos serviços
se pag:aJn, mas que pouco ()u nada
tem s. v-er com' a vida da emprêsa.

:esses homens, separados como que ~

em dois exércitos rivais, participam,
no entanto, do mesmo processo pro
dutivo, po.c:;suem .imensas responsabi
lidades em comum e de\em repartir,
por conseguinte, -os ;frutos' de sua
ação conjuga.da. Infelizmente, porém,
a evoluçã.<> social que, cóm o advento
da máquina, se processou d~ forma
desordenada, ao em v-ez de condUZir
s. ínstiltuições jurídicas em correspon
dência com o papel desempenhado·
pelos homens !lO processo produtivop :

separou os que deviam estar unidos,
di.ssociou os que de'vertam' estar as
sociados.
~ste é o quadro Mual da sa.::.1e...

dade. P,atróe5 e operários se espr~1-

. tam e se combatem, a luts de ela.')
ses ganha foros de processa normal
de vida lá onde s6 a cooperação pode
tornar possível a vida em comum..

O Sr. Ataliba Nogueira - O único
liame entre êles é o éontrato de tra..
balho e êsté parece que ainda divide
mais o em:pregado e o empxegadpr.
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o SR. DANIEL FA&AOO - Exa.
tamente. E' um simples contrato de
locação d~ serviços.

(Lendo) "Poderemos por certo, in
vocando o bom senso e o patriotismo,
amenizar o conflito, suavizar os cho
QUes. Enquanto subsistil" a causa, po
rém, ao menos em tão vasta escala,
será permanente a luta.; a agitação
e a guena brotarão da fonte pere-ne
que é a inadequação d~ iilstitUições
à realidade e à natureza humana.

Senhores, devemos levar a demoora
eia à vida econômica. Assim como
tudo fazemos para assegurar que cada
individu<> participe da vida política e
contribua para a admints:tração da
coisa públi'Ca., assim algo devemos fa
zer pa.ra -que todos quantos cooperam
no processo 'de produção puticipem.
também da. P1"opriedade e, cClIIlS€qüen
temente, da gestão e dos resultados da.
empresa em que trabalham.

Devemos democratizar a economia.
Não é ,possível que nela subsista eter
namente o regime autocrático. Perdoai
senhores minha veemência, mas esta
I'famos ~ndo nossos mandatos se es
sa. preocupação não nos possuisse, se
nos limiitassemos aqui a consagir3.r a
defeituosa .Jrgamzação vigente, sem
lançar os olhos para o ful'tU!l'o. sem
indicar -um cami,nbo, sem traçar uma.
orieIlrtação. sem. entreabm uma saJda
para a situação precária em que se
agitam e desentendem milhões de cna.,.;
turas humanas.

O Sr. AtaZiba Norrziera - Muito
bem. Não temos compromissos com
nenhuma forma econômica; nosso
ÚIlJiCo compromisso é o de trazer Daz e
prosperidade ao Brasil. .,

O SR. DANIEL FA&ACO - (Len
do), - Evid,entemente, IlJãio se pode
transformar da noite pa;ra o dia. o
sistema social em que vivemos. A ~
turez:a. não faz saltos e nada de Ve.r
dad:eiram.ente estável se pode iJ:npro
visa;r •

O Sr. Jura,nrUr Pires - Tenho cer
to escrúpulo em 8lpa.rtea.r V. Ex.n pois
noto que o nobre orador está ol.hando
psra. o relógio e êste aparte é um pou
.co longo.

o SR. DANIEL FARACÓ -..ouvirei
V. Ex. a. com o máximo prazer.

O Sr. Jurandir Pires - Diz V. Ex.1L
que a natureza nã.o dá saltos. &.se
conceito entreita.nto evoluiu ehoje 00
das as mudanças de ordem qualita.tiva
são feitas por saltos em a natureza ...

O SR. DANIEL FARACO - Mas,
desordenadamente .

O Sr. Jurandir Pires - ••. como tô
das as quantitativas são feitas por
e~olução. V. Ex.a aborda, porém, prin
cipalmente, aquilo que Ra;bindranath
Tagore, com suas longas barbas, pro
fliga no seu livro contra s. máquina
e contra a evolução hodierna. Acon
tece tod~via, que por fôrça precisamen
te da evolução, é preciso admitir novo
conceito do ser humano, dividido só
em duas partes: uma COIIW fôrça. de
traba.1ho e outra como ser social. in
tegrado na sociedade. Assim, a emen
da de V. Ex.a, que procura juntar
nas duas coisas o mesmo homem, aca
ba não atendendo a nenhum dos dois .
tipos, embora a exposição com que V.
Ex.a . a apresenta seja, realmente, a
mais humana e a mais brilha.nte.

O SR. D.ANIEL FARACO - (Len
do) A lei não é onipoteDJte. Ela. não
pode revogar nOJm instante defeitos
que resultem de uma. evolução secular.
A lei pode, entretanto; propiciar a nós
legisladores a responsa.billdade pela.
omissão. A emenda qUE defendo vi..sa
precisa,m-ente propiciar essas condições.

O defeito fundamental, nas atuais
relações enrtre patrões e operários, re
side em que o contrato de trabaXho
é apenas uma modalidade. esper..iaJ. do
contrato de -locação de serviços. O
trabailhador é um. alugado e não um
companheito. um estranho e não um
membro da sociedade econôanica. E'
necessário que êsse -quadIo de:fàtuooo
seja superado e que, no contrato de
tra.balho, pouco a pouco se integre o
contra.to de sociedade. ,

Bate-se por êsse objetivo uma. voz
de cuja S3Jbedoria. e prudência. dão tes
temunho dois mil anos: a voz de Igre
ja católica.

O Sr. Segadas Viana - Então
V Ex.a está de ac6rdo 00'l:D. a pa.."1;i
c1pação dos trabalhadores nos lucros
e na. gestão da emprêsa•
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o SR. DANIEL FARACO - E na
propriedade..

O Sr. Ataliba Nogueira - C<:Jmo·
conseqüência, são as três ingerências.

O SR. DANIEL FARACO - "Na
encíclica QUADRAGÉSIMO ANO, Pio XI
fixa com clareza a boa doutrina di
zt:ndo:

"No atual estado da socieda.de
J;lumana) entretanto, julgamos
aconseihável que o contrato de
trabalho seja, q.uando possível, um
tanto modüicado pelQ contrato de
sociedade, como já. está sendo ex
perimentado de vários moo'Os com
não pequena vantagem tanto para
os assalariados, como para os em
pregadores. Desta sor..e os assa~

lariados são de algum modo fei~

tos partícipes na propriedade, na
a<lministração ou nos lucros das
empresas" .

O Sr. Ataliba. Nogueira· - Como
sempre, a Igreja caminha na frente.

O SR. DANIEL FARACO ~ Par~
ticipar na px'Opliedade da. emp:-êsa.
equivale, eIn nossa. atual organização,
a participar do capital, a ser sócio.
Já são numerosos, em nosso pais, para
não m.encionar outras nações, os exem
plos de emprêsas que admitem seus
empregados como sócios. ~es exem
plos, porém, náo. se têm gLenerallzado,
Q.uer por incompreensão dos patrões,
quer, muitas vêzes, pela incompreen..
são dos próprios operá'rios, quer final..
mente por falta doe apoio ofieial.

Ora, é necessá.&.-io que tais exem..
PlOS se tornem regra para realmente
democratizar a economia.

Mas, Sr. Presidente, democracia
não se impóe. Seria temerário tornar
obrigatória a participação no capital,
quando é tão grande a diversidade,
quer entre os dif-erentes tipos de em~

prêsas nas cidades e nos campos,
quer no tocante ao gra.u de educa
ção econômica e ao espírito associa
tivo de empregad{)res e empregados.
Se a democracia não pode ser impos
ta. pode-se entretanto incentivar o
~pirito democrátioo. E' o que a
emenda pretende, redigida como está:

tiA lei incentivará a participa
ção do trabalhador no capital da.
emprêsa que trabalhar, conce
dend<> para tal fim facilidades· es-

peciais a empregados e emprega..
dores".

Insçrevendo êsse ·princípio, a Cons..
tituição Brasileira, sem prejudicar os
direitos de quem. quer que seja, con
sagrará com sua autoridade e man
da'rá que o legislador ordinário apoie
os esforçoS que fizerem patrões e ope
rários para se unirem num terreno
comum, associando-se em lugar de se
combaterem, colaborando ao em vez
de se degladiarem, enfim dividindo
equitativamente responsabilidades e
ben-efídos, de~'eres e direitos, mar
chando para UIn3. nova era de com
preensão, de mútua tolerância, de paz
socia1.

O Sr. Alde Sampaio - V. Ex.a. está,
realmente, abordando um dos pontos
principais da feitura da Constitui
ção...

O SR. DA}nIEL FARACO - Agrá
cleço a V. Ex.a...

O Sr. Alde Sampaio - .•. mas per
gunto eu: V. Ex.a dá participaçáo
do operário ou trabalhador no capi
tal. Não seria mais objetivo se for
masse um fundo de natureza social..
para que houvesse participação mais
im-ediata d<> operário, porque essa, do
capital, será excessivamente longin.
G.ua e diminuta?

O SR. DANIEL FARACO - Lembro
3. V. Ex.a que minha emenda não é
substitutiva da participação nos lu-,
eros. Esta já está proposta. A parti
cipação nos lucros está prevista e
minha em-enda é apenas um dos as
pectos, a conseqüência do princípio
Que desejo se inscreva na Constitui
ção, e que é êste: o operâri-o e o pa
trão devem caminhar para ser sócios.

O Sr. Ataliba Nogueira - V. Ex.a
deve salientar que as panicipaóes
nos lucros. no capital e na direção
são três condições que se unem.

O Sr. Aloísio de Carvalho - Mas
ãa forma por que está redigida a
emenda de V. Ex.a., fica, evidente
mente, excluido ° principio da parti
cipação nos lucros. V .Ex.a deveria.
repeti::.-, na emenda., êsse principio. .

O SR. DANIEL F.ffiAOO - Não.
A minha emenda não elimina o dfs-
positivo da participação nos lucros.
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~ O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
- A parte que V. Ex propõe entrara
,€m seguimento ao princípio da parti
cipação dos lucros?

O SR. DANIEL FARACO
:E' princípio independente na Consti
tuição.

O ,SR. ALOYSIO DE CARVALHO
·E' um artigo que completa o pensi.
menta expostó no dispositivo - é pp,.
mitida a participação nos lucros?

O SR. DANIEL FARACO
'Reconhece-se que aquêle que dese!I.:....
:penha, em determinada emprêsa.
'funções iguais às do patrão, é um\p?-
queno sócio; apenas as instituiç(>ei
'jurídicas ainda não consagraram es!;a.
doutrina, e não podemos, de uma. hon
'para outra, subverter.o atual sisterr..a..
Podemos, porém, principiar a. cam1.
.-nhar para êle.

Ninguém terá a receiar dêsse tex!;O
constitucional. Ninguém será obrigadQ
~a associar à própria emprêsa pessoa.s
,que não deseja como sócios. Mas
.aQ.uêles que. compreendendo as van-
tagens sociais e mesmo individuai.<:: do
sistema., o adotarem. corajosamentre.
·devem ver seus esfol-ços reconhecidos
..pela ~ei e devem ser auxili8.dos a le-
varem-nos a bom têrmo.
: Se a lei não pode impor a. demo
.cracia, ãeve entretanto defen'Ciê-la e
..incentivá-la. E se a democracia. poli··
tica mer~e tantos cuida'Cios e tant.1S
textos legais, a democracia econômlca
.- que é um corolário lógicõ daqueie
- deve também merecer estimulo e
'spóio da parte dos que sincerament~

-desejam ver o povo e cada. homem do
·povo participando de forma real e
:efetiva da vida social.

Srs. Representantes.
: A Constituição que, dentro de al"
.gumas semanas serf'. promulgada. nes
te histórico recinto, de há. muito vem
.sendo objeto de grandes' espera.nça.c;
do nosso povo. Po:, certo, o esclsue..
c1do patriotismo dos nobres CODStitll
intes é penhor de que essas esperan..
2as não serão vãs.

: Atendam.os bem. entretanto, a q"Ue
a Ccnstituição não se destma apenas'

ao presente. Ela há. de sOQretudo
plasmar o nosso futuro. Não pe ~~s.

mos esta oportunidade única de ta0.

çar a semente de uma melhor nar·
monia entre os brasileiros que se dt:
dicam a construir nossa. gran<teza
econômica.

Que a promulgação da nova lJêi
Magna ma~que o início ds uma gran·
de cruzada para associar homens qua
devem partilhar o mesmo destino e
que seria iníquo e perigoso para a
Nação manter separados.

A democratização da vida econôTUl·
ca. _é um ideal que merece ser 1nscrt~

na. Lei Fundamental tio povo bra.siM

lerio. ~sse ideal há de frutificar. ?ya,
honra de nossa civilização e salva, .
guaroa. de nossas tradições.

Era o que tinha a dizer. (Mui ~1I

bem; muito bem. Palmas. O orador
é cumpri,1'1Umtado.)

O SR. PRESIDENTE - Tem?
palavra o Sr. Brochado da Rocha.

O SR. BROCHADO DA ROCHA
- Sr. Presidente. no cumprimentG
do mandato constitutinte em que me
investiram os meus correligionários d~

Rio Grande do Sul, desejo a.proveitar
o curto penodo. regimental para fa
zer sumário exame do projeto consti
tucional, ora submetido a discussão
nesta Casta. Nesse exame, poderei
apenes ferir alguns pontos que me
chamaram especialmente atenção ~

sôbre os quais terei oportunidade de
apre.s-entar emendas.

Antes de iniciar a análise, congra
tulo-me com a Comissão Constitucio
nal pela excelência da obra. realizada.
que, salvo pequenos reparos, está per
feitamente de acôrdo com a. realida
de e as necessidades- brasileiras.

O prim.eiro ponto que desejo exa
minar' é o atinente à situação do mi
litar e o funcionário público civil
investidb de mandado eleüv<" da qual
cogita. o art. 20 do projeto'da Co~

tituição.

Entendo que as restrições à ativi
dade do Representante da Nação não
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devem constituir castigo pelo fato de
estar investido num mandato eleti
vo. Ao revês, devem constituir ga
:antias para que tenham a indepen
dência indispensável ao exercicio li
vre e conveniente do seu mandato,
pondo-o a. coberto de violências e,
sobretudo, de seduções. (Muito bem.)

A agregação que o projeto consti
tucional prevê para o militar inves 4

tido de função eletiva, e a colocação
fora do quadro que prevê para o
funcionário público civil, parecem.
me razoáveis, porque essas providên
cias visam subtr2..ir o militar e o fun
cionário à ação de autoridade ad
ministrativa. superior, que poderia
coagi-los no desempenho do man-
dato. .

A não 'promoção por merecimen
to do militar e do fu.."'lcionário cíyil
nas mesmas condições, consubstan
cia também, a meu ver, providência.
justa, porque põe êsses cidadãos a
salvo da sedução da' autoridade ad-

. ministratlva, que não pode premiar
a sua deã.icação no desempenho do-
mandato 'eletivo: -

Não vejo,porém, Senhores, por que
proibir o militar ou o funcionário
público civil, investido de mandato
eletivo, de ser promovido por anti
guidade. A promoção por antiguid2..
de é cfu'eito patrimonial d(\ militar
e do funcionário público, que não podeser lesado senão sob o s.specto puni
tivo, que não cabe na espécie.

Consagra o projeto a contageDl de
tempo para a aposentadoria ou re
forma.. Evidentemente, seria contra-

o riar o sentido social dessas medidas.
que, hoje, nâo são. favores do GDvêr
no, mas dever que o pôder público

.. tem, tal o de assistir aos servidores,
quando, envelhecidos, não mais po
áem trabalhar. Apresentarei emen
da nesse sentido, com os reflexos cor
I"2spondentes nos artigos relativos aos
Capitulo "Das Fôrças Armadas" e
"Funcionalismo Público Civil.'~

Para os militares, desejo incluir.
lla eme:ada, uma restrlção, 1imitan
do a pernianência no Parlamento com
o direita. de acesso, a 10 anos, e o
faça no interêsse profissional, por
que o militar afastado de suas ati-

vidades normais durante período
maior do que êsse, fica atrasado em
relação à sua profissão, e amanhã.
quando voltar, ao exer~icio de sua.
função militar. evidentemente não
poderá desempeiihá-la com a profi
Cleneia q"J.e todos temos o direito, de
dêle exigir. (Apoiados.)

O segundo ponto que desejo ferir.
ê o do voto de qualidade, que o pro
Jetq concede ao Vice-presidente da
República, quando na presidência do
Senado. Parece~se que dar ao Vice
presidente da República o direito
de votar no Senado, seria permitir
uma interferência indébita nocíva
e suspeita' do Poder Executivo_den
tro do Poder Legislativo. (Muito
bem.) E, além disso, parece-se ain
da que essa autorização quebra.Ii.a. a
Igualdade de representação dos Es
tados. fundamento do Senado Federal.
Nem se diga que, pelo projeto. o Vice
presidente da ·República tem apenas o
voto de qualidade, porque. realmen
te, quando numa a..c;sembléia política
a questão em debate chega a decidir
se pelo voto de qualidade é porque
apaixonou o plenário; e numa ques
tão grave que apaixonou o plenário
a ponto de dividi-lo precisamente 'ao
meio é que o Vice~presidente da
República, meiJlbro do Poder Executi...
vo do pais, vai deciclli. determinan
do, asim, o pronunciamento da mais
alta Casa do Poder Legislativo. Te
nho para mim que o Vice~presidente

da República deve presidir o Sena-
. do. mas ali não deve ter voto. O voto
de qualidade no Senado deve ser exer·
cido pelo Senador que fôr seu Vice
presidente. Nesse sentido vou apre
sentar também uma emenda à con
sideração da Casa..

O Sr. Aloísio àe Oarval1l.o - Vossa
Excelência. dá licença para um aparie?

O SR. BROCHADO DA ROCHA
- Com todo o prazer.

O Sr. Aloisio ele Carocz.Jho ~ Vossa
Excelência. dá ao Vice-presidente do
Senado dois votos1

O SR. BROCHADO DA ROCHA
- O voto de qualidade.

O Sr• .Aloisio de OarDCllho - Mas
dá o voto de senador, também?
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o SR. BROCHADO DA ROCHA
- De Senador também.

O Sr. Aloísio de Carvalho - E ainrla
o VIOto d~ desempaJ!:)e, estaIlldb na Pre
sidência dia Casa?

O SR. BROOHADQ DA ROCHA 
E' a mais alta autoridladfe dlenltiro do
senado.

O Sr.. Aloisio de CiLrvaZho - M:as
quem está pI'lesidinJdio a sessão é o
Viee...Presilden.te da República. 'Há um
empate na votação. E. então. V. Ex.a
dá ao Vice-Plresildénme àÍo Senado a
faculdlade de d-esempa.;tar na votação
em que ê1e já VOltou como Senador?
Quando se dá. 810 Presid1ente dJe uma
sessão êsse voto de quaJidlade. é por
que justamente não participa da dis
CUlSSão nem da vot..açãiC). de modo() que
se admite ,se!' um voto isento d'e qual
quer faciosi.:smo. Assim, V. Ex.a. re
veste a.pessoa. do Vice...Pr:esidJenoo do
Senado de im{paItãn.ci3. maior do que
qualquer um. de seus pares, e$baIlldo na
PresiàêIWia da Casa.

O Sr. Ataliba Noguei,.ra - O Pre..
sid1ente do senado não faz poote do
?oder. Leg.is1'aJti.!Vo.

O SR. BRAJOHADO DA. ROOHA 
Mas fiaz dI() Exe.C'1Itivo. Não é membro
d:o Legislativo e,' por isso. mesmo, não
deV1e ter voto d'entro ób Legis1lativo.

O Sr. AtaIiba NOgueira - De pleno
aOOrdo.

O Sr. Wellington Brandão - A te
00 é legitima.

O Sr. ,Ataliba Nogueira - Só um
voto terá: o de desempate na vota
ção.

o SR. BROCHADO DA ROOHA _.
Nem o ~(' diesem?Me qUJe é {) voto mais
grave As qu.estões em que há eu:..
pate são ~s que mais apaixonam o
plenário(). Não 6 jiJ"lSto que üiIIl assunto
que apaixona. o· J:,..:enArio a ponto de
di:vim-lo enl d.~ parte igualS s~ja

c:recidid'O, afinaJ I par um membro do
Poder Executivo. Z' a tIese que quero
d~en'C1er.

O Sr. At:lZfha Z\togueira - Então.
qual sera. u .Io.':'.·;çàc?

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
seria atr~bt:.lI ~JO V;ice-Pr~nte d'O

senado. quoe é Sen.a.dIoo', o dáreito d~
desempatar a votação.

Estando mutto iIXlais legitimo .ils&o d\)
que permi.ti:r que a votação s'eja die..
sempatada por um membro do Pod:er
ExecUJtivo, estranho, porta:nJto. ao Le
gislativo.

O Sr. ·Ataliba Nogueira - 'Na prá
tica., dá no m-esmo. porqu-e se pres
supõe - que o· Vice-:PresideILte do Se
nado seja do mesmo Par.tlido que. o
Presílden;te da Repúb,llica.

O SR. BROCHADO DA ROOHA
Pode .não ser.

O Sr. AtaZiba Noguei:ra - Tudo
l-eva a crê! que sim.

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
O que me repugna é vêr um. meml)ro
do PodIer ~Ulti.vo dlecldilr vota.ção
no mais alto órgãiO do Legis:J!ativo.

Estou absolvido de qualquer heresia
jur~d:iIca. porque nálO s{)u ba.cih;a..rel; =ou
modesto solldado. e eng·enheiro.

O Sr. Ataliba Nogueira - Não há.
neI1!huma heresia jUll"fd1ica. na. briJha.n.ta
exposição óe V. Ex.a (Muito bem.)

O Sr. Aloísio de Carvalho - E' au
xilio muito 3.lp1'eciável êSll:e que traz ao
projeto. .

O Sr. Wellington Brandão - O ilus'
tre orador está argUimeDltan.d'O- cc>mo
jmista. Constitui intervenção indireta.
ao Executivo o v.0It0 do Preslldlente do
senado.

O Sr. Ataliba Nogueira - Ni.nguem
poàle dirier que o nobre O1"'ador não es
teja falamdo como eminen'be jUl"i..s'ta,.
(Muito' bem.)

O Sr. WeZlington Bra7Ulão - Per
feitamente .

O SR. BROCHADO DA Roca!. 
Muito grato a VV. Excias.

Foi oportuna. a declaração de que
não sou jurista porque vou <:1efe!lder:
agora oUltra ~, que tal~z provoque
tempestade polI' parte dos juristas qu.a
têm assento na Casa. '

No inciso 11 do art. 1'16, o proj~

de Oonstítuic;ão mantém ao instiiflU.içã~

do júrrL Entendo que seria co:DlVenien...
te dec1:a.rar oonstituoionailmente a 50
beranta do juri, dando ao tribtma.l do
juri a úJItima paJaV'l'a na. d~ das
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causas que a lei atribui à. S1J;a. compe
tência, não ~,i±ndo que triDUi~1.Sis

compostos de jooes togados venl.l<:tm,.
em úilltima instâ:ncia, d:ecildix a sorte
dos réus qu.e estão subm-etitdJos a êsse
tribunal.

O Sr. Ataliba Nogueira - Nesse
sentido foi o voto do General Flo
res da Cunha e o meu.

O Sr. Osvaldo Lima - Devido aos
abusos do jur!.

O sa. BROCRADO DA ROCHA
- O temédio talvez tenha sido piQr
que o mal.

O Sr. Flores rLa Cunha - A,poia
do.

O s:a. BROCHADO DA ROCHA
- Entendo que devemos dar à so-'
ciedade o direito de, soberânamente.
decidir, pelos seus representantes.
quais dos seus membros podem viver
em sua. comp"anhia, ou tenham de ser
apartados de seu convivio.

O Sr. Flores da Cunha - Apoia
do.

·0 SR.. BROCHADO 'DA ROCHA
- Falo como democrata liberal, pois,
como já disse, não sou jUrista.

O Sr. Acúrcio Tôrres ,- V. Ex.a

tem tôda razão. Deve haver um
juri Como V. Ex.a está defendendo.
ou, então. que se acabe com a insti-
tillçáo. .

O Sr. Ataliba Nogueira - Por que
diz a CODStituição: "é mantida a ins
tituição do juri"? Antigamente ca
bia dizer que aquêle jlll'i popular
fica Il1antido. Era direito do cidadão.
Hoje, não tem significação nenhuma,
ê superfetação.

O SR. 'BROCHADO DA RQCHA
- Estou de acôrdo.

Outro assunto qUe desejo ferir é o
que se refere à discriminação das

.rendas. Quero congratular-me com a
Comissão Constitucional pela orien
tação nitidamente municiJ)alis~ que
seguiu no seu trabalho. Trago tam
bém meus apláusos ao plenário, por
que nêle encontrei essa mesma orien
tação no sentido de fortificar finan
ceiramente o município. Prestam,
assim. a Comissão Constitucional e o
plenál'io da COnstituinte um dos mais

relevantes serviços ao Brasil, porque
s6 com (} município autônomo, - au
tonomia assegurada pela eleição do
seu prefeito, de seus vereadores, e
com o direito de empregar livremen
te suas rendas - só com o munieí- .
pio financeiramente independente, se
pode permitir a prática no Brasil da
verdadeira democracia. Fica, assim,
o município ao abrigo da corrupção e
do suborno do poder mais alto, sem
pre presente, quando, nas mãos dêsse
poder mais a.lto e mais forte, está a
cornucõpia d~ tôda.s as ,graça~.

Entendo, no' entanto, que a distri
buição de rendas, apesar de muito
boa, ainda não está perfeita. Prefe
ri.""Ía dar ao município o impôsto
territorial. como me parece justo.

O Sr. Aliomar Bazeeiro ~ Permi.
ta-me V. Ex.a. um aparte. Do ponto
de vista técnico, evidentemente, o ím
pôsto territorial deve caber J:n3is aos
municípios que aos estados. Entre.
tanto, a subcomissão não P<>üeria, de
modo algum, insistir, como Ilensou a.
principio, na transferência. dêsse 1m
pôsto aos municípios, porque os dois
maiOres Estados que desenvolveràm
e aperfeiçoaram o impôsro territorial
substituíram porêle o impôsto de

_ exportação. certamente não o con
sentiriam. E' o caso nítido de São
Palflo e Minas Ge!'ais. A circunstân
cia explica a resistênda que ao im
pósto territorial opôs vivamente o
ilustre deputado 81'. Benedito Vala.
dares. E' claro qUe" a Comissão não
poderia enfrentar uma luta com os
estados qúe dispõem das duas maiores
bancadas na Assembl-éia. Adotou,
por isso, solução ,p~litica, transigindo
no pa!'ticuIar.

O SR. BROCHADO DA RoeRA
- O aparte do eminente professor
Sr. Aliomar Baleeiro mostra. que ain
da nesse ponto estou com a boa dou
trina. De fato, ê comum encontrar no
Brasil, municípios que· têm seu inte
rior rico a sua sede pobre. Hoje, com
as facilidades de comunicação, os
proprietários da zona TUl"al pre
ferem ter suas casas na" capital do
Estado e na própria capital da Re
pública, onde vão passar as férias das
a.tividades pastoris ou agrícolas.
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Os municípios que têm interior rico
e sede pcbre, são municípios ricos;
precisam manter padrão de vida à
altura de sua riqueZ2.. No entanto, n.a
repartição da renda, ao municipio
cabe 2. minguada. décima urbana,
enquanto que aos Estados vão caber
os opulentos -tributos que incide+n
sôbre. a propriedade rural.

O Sr. Fernandes Távora - V.
~.a. dá licença para um aparte?

O SR. BROCH:AOO DA ROCHA
:....... Com todo prazer.

O Sr. Fernandes Távora - Exata.
mente porque, tê.:n usurpado a maio
J:fu. àas rendas,. os Estados não qU~rem

a autonomia do município.
O SR. BROCHADA DA ROCHA

- De pleno acôrdo.
O Sr. Ferna:rules Távora. - Querem

. dinheiro para manter a. máquina
.eleitoral.

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
1: justamente a tese qne estou defen
déndo: assegurar a autonomia. do mu
nicípio pela autonomia financeira, que
é fundamental.

Além disso, o' município tem uma.
série de encargos, proporcionais à sua
enensão. Quanto maior seu território,
ma!ores as despesas com a. própria
administração. Com sub-prefeitos, fis..
cais e outros agentes da a.utoridade
onerando o erário municipal. Ainda.
mais, quanto maior o município, maior
a extensão da rêde de estradas a con
servar, maior número de escolas a diS
tribuir por êle. Em suma, há uma
série de encargos municipais que são
proporcionais,à sua extensão.

Seria incU.Spensável, parece-me, que,
nas rendâ;s que lhe são atribUídas,
algumas foSsem proporcionais também
a essa extensão. E o impôsto territo
rial é, preeisamente, o mais adequado
para satiSfazer a êsse aspecto das ne
cessidades municipais.

O Sr. Jazes Mac7tado - Acontece
que os municípios de grande extensão
são constituídos de terras desvaloriza
das, e o impõsto territorial e, em geral,

. proporcional ao valor das terras.

. O SR. BROCHADO DA ROCHA 
Evidentemente. Mas, se as terraS são

. desvalorizadas, 'as necessidades são me-

nores. Ninguém vai construir estra-das
caras nem distribuir escolas muito pró
ximas umas das outras em zonas de
população rerafeita. Isso mostra, ainda.
mais, a proporcionalidade .existente.

Ainda não estamos em tal fase de
desenvolVimento que nos permita esti
mular o progersso de certas zonas.
Nosso aparelho administrativo é defi
ciente em relação a· zonas já valori
zadas.

-O Sr. Dolor de Andrade - Devo
fazer sentir a V. ~.s. que, nos Es
tados, principalmente de Mato Grosso
e Goiás, que conheço mais de perto,

. a retirada do impôsto territorial do
Estado, -em ben€iicio do município,
vir~, francamente, prejudicar a receita
estadual.

O ·SR.· BROCHADO DA ROCHA 
Vou -concluir meu pensamento.

O Sr. Dolor de Andrade - Entre.. ·
tanto, estou de acôrdo com a belisEima.
orientação que V. Ex.a está traçando.

O SR. BROCHADO DA ROCHA -
_ Não desejo tirar do .Estado mais do

que já. se retirou. Fícarei satisfeito se
assinar uma Constituição que fique
cam o que já temos no projeto. A
conquista foi muito grande até aqui.
Por questões de técnica financeira é
que eu preferiria dar ao mumcRpio.
pelas razões que acabo de expôr, o
impôsto territorial, e que ao Estada
se devolvessem alguns elos impostos
que o projeto atribuiu ao municfpio.
afim de compensar o desfalque que
lhe -causará a. retirada. do~
territorial. .. ..

O Sr. Dolor de Andrade - se os
municípios brasileiroo .conseguirem
que a Constituiçáo lhes eansigne, pelo
menos, 30 % do impOsto territorial.
pode V. Ex.a estar certo de que será
uma grande conquista.

O SR. BROCHADO DA ROCHA
Em parte estarão atendíde.s 2!1 ~s

sidades que estou proclamando desta
tribuna.

·0 .Sr. AZiomaT Baleeiro - No inte
resse de esclarecer 11. V. Ex..., informo
que no meu discUrso de ontem resumi
algumas cifras, que constam de seis
ou· oito quadros jã entregues à Mesa ..



- 361-

O-SR. BROCHADO DA ROCHA
Eu ia concluir meu pensamento, para.
diZer que havia formulado algumas
emendas mas as retive, aguardando a.
publicação dos quadros que V. Ex.a
entregou -à ritesa. Só então, lidando
com dados concretos, podere! verificar,
na média dos Estados, quais os impos
tos que lhes devem ser devolvidos, a
fim de que ao municí.'Pio passa calheI"
o impõsto territorial.

O 8r. Aliomar Baleeiro - Permi
ta-me, V. Ex.tI. mais uma interrup..

,ção. . -

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
Com todo prazer, professor.

O Sr. Aliomar Baleeiro - Ainda
não li o Diário da Assembléia e não

-sei se foram publicados os quadros -a
que me referi.

a SR. BROCHADO DA ROCRA
- Não o foram.

O Sr. Aliomar Baleeiro - A si..
tuação·... passou a ser esta: a União,
ac invés de 51,18%, passa a arreca..
dar 50,27. Quase nada perde. Os Es..
tados~ ao invés de 33%, passam a ar..
recadar 26,83%. ou seja 6 e 7% ao me...
nos só; e os municipios, ao invés de
arreca.darem apenas 8.76%; passam a.
arrecz.dar 15,84, ou seja quase 100%.

O SR. BROCHADO DA ROCHA
- Evidentemente.

O Sr. Aliomar Baleeiro - Há, por
tanto. profunda mudança na vida do
município, a União quase nada per..
de .. os Estados perdem apenas 6%,
que êles podem buscar fàcilmente no
curso de dez anos, que lhes dá. a.
C.onstituição, no aumento do impôs
to de berança, que permite, perfeita
mente, a majoração dentro dos li
mites da justiça social.

-O SR. BROCHADO DA ROCHA.
- Tenho a impressão de que o Es-
tado não terá preju(zo. .Hoje, oela
sit1lação de miséria. dos municípios. o
Estado realiza uma série de serviçOS
que são de atribuição nitidamente
municipal. Dados ao município os ~

recursos de que realmente carece, e
a 'que t&n- direito, o Estado não teJ:á
necessidade de lhe prestar assistên
cia e a parte de renda que perde
Iiel'á altamente compensada pela su-

pressão de determinados 3erv1Ç03 es..
taduais•.

O Sr. Alioma.r Baleeiro - Não s6
por essa. questão de competência, que
pode ser transferida para o municí
pio. mas também porque os munici
pios crescerão pelo desenvolvimento
de seus serviços públicos. criando, ne
cessànamente, a riqueza tributária
que vai aproveitar aos Estados e à
União. E' de clarividência meridiana.

O SR. BROCHADO DA ROCHA
- E' evidente.

O Sr. JaZes Machado - Além dis
so, se se verificar o enfraquecimento
das rendas dos Estados) ainda não
haverá inconveniente, porque os ob
jetivos são os mesmos: o enriqueci
mento e o engrandecimento do pais.
Ainda. mais: as rendas serão distri..
bUÍdas e sua aplicação não ficará à
mercê do arbitrio dos governos esta...
duais.

O SR. BROCHADO DA ROCHA·
- V ~ Ex.a disse tudo.

-.Em resumo, ()S impostos estadua.is
e municipais, ficam dentro dos Es
tados. Quem vai aplicá-los, Estado
Ou município, não tem importância.
Os dois vão realizar mais obras dft
que atualmente.

O 8'1". Ataliba Nogueira - O pro
gresso há-de vir da periferia. para. o
cenuo e -não no sentido do ~uwo

totalitário: do centro para a perife
ria.

O SR. BROCHADO DA ROCHA
- Perfeitamente.

Outro capitulo a. que desejo fazer
alguns reparos) é o referente ao Tri
bunal de Contas, proclamando desde
logo que a Comissã.o de Constituição
andou acertada ao eIaboraJ:' êsse Ca
pitulo, porque entendo que o Tribu
nal de Contas Federal e os Tribunais
de Contas estaduais são peças de
grande importância no organismo ad
ministrativo nacional. São tribunais
que têm' o direito de da.r Parecer 50-_
bre as contas do Presidente da Repú
blica que, procedem a tomadas de
contas de todos os responsáveis por
dinheiros pÚblicos, e que têm até o
direito de proibir o registro de certos
créditos. quando êles estie mal elas-
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sificados ou incidem sôbre rubricas
orçamentárias já esgotadas.
Um tribunal qUe tem tôdas essas atri
buições, deve soer cercado de tôdas as
garantias.

O Sr. Rui Santos - É preciso ver
a maneira por que são constituídos
êsses tribunais.

O Sr. AtCLZiba Nogueira - O projeto
prevê muito bem não 56 a maneiTa de
constituição, como as garantias: dâ
lhes as garantias do Poder Judiciánõ:'

O Sr. Dantas· Junior - Observei,
em referência à organização do Tri
bunal de Contas, uma falha, tendo
ofereciào emen'<ia a respeito. Pela lel_
tura do projeto, pai-ece que o professor
de Direito, que não fôr oovogado, não
pod-erá fazer parte do Tribunal de
Contas. Imagme-s? o caso de um pro
fessor de economiZ. e finanças qUe
não seja oo.vogado. Não poderá ser
Ministro do Tribunal de Contas por
que a loei diz: juiz, advogado e jurista
de notável saber.

O SR. BROCHADO DÀ ROCHA 
V. Ex.a antecipou, "Com seu aparte,
uma de minhas restrições.

Qua·nto ao Tribunal F-ederal, de fato,
o projeto constitucional ass€gur~u tô
das as ga·rantias necessárias para qUe
o mesmo exerça com in<:lependência
sua.s altas funções. Cercou-o, porém,
com garantias demais, atribUindo a
seus membros as prerrogativas de M1
nistro do Supremo Tribun~l,palavras
que pretendo, em emen<1a, Suprimir
do proJeto, para que os Mi~l'tros do
Tribunal de Contas tenham, apenas,
as garantias, os direitos e as venci
mentos fixa.dos, iguais aos dos mem
bros do Tribunal de Recursos. As
prerrogativas, parecem-me· -e e eu
confesso ainda uma vez aue não seu
jurista - impediriam a ·entrada no
Tribunal de Contas, daquêles que'não
iôssem juristas de notável saber e
reputação ilfba.da, quando o TribUlial
de Contas, pela natureza de suas atri
buiÇÔes, precisa de contabilistas e fi
nancistas. v. E."{.8. acaba d~ dar o
exemplo de um catedrático de 000
nolIlia política de eseola superior e qu.e
se não fôr bacharel em direito, não
poderá ter ingresso neste Tribuna! de
Ccnk.s.

o Sr. AtaZiba Nogueira - A critica..
de V. Ex.a e o Siparte de nosso nobre
oc1ega parecem-me de todo .proce·
dentes.

O SR. BROCHADO DA ROCHA- 
Quanto aos tribunais nos Estados, o
projeto diz que serã{) organizados,
mas não determina as garantias que
terão os seus membros~

O Sr. AtaZiba Nogueira - Evidente
mente, "nos moldes da Constituiç~o.

O SR. BROCHADO DA ROCHA
Penso que os membros do Tribunal de
Contas, Federal ou Es1:.aldual, devem
ter as mesmas garantias dos membros
do Poder Judiciário. Sua missão tal
vez seja mesmo um pouco mais di
fícil e espinhosa do que a do próprio
Poder Judiciário, pois vai lidar com
autoridades e com politicos, e a Cons
tituição, deve, d·e maneira expressa,
assegurar aos membros dos Tribunais
de Contas dos Estados. tôdas as ga
rantias e direitos atribuidos aos De
sembarga,dores das Côrtes de Apelação.

.. o Sr. Dantas Junior - Como era
no Estado da Bahia.

O SR. BROCHADO DA ROCRA
E em outros Estooos. No R~o Grande
do Sul também e x i s te. Mas, se
não ficar assegurada na Constituição.
amanhã. um p.os.sível govêrno atrabi
liário pOderá retirar essa garantia,
pa!'a não se sujeitar ao julgamento de
suas contas pelo respectivo tribunal.
<Muito bem.)

Se preval~er, Sr. Presidente, na
futura Carta Constitucional, a fixação
do minim{) de vencimentos para. os
Desembargadores, tese contra a qual
se levanta a voz de diversos membros
desta 0aSa, por entenderem que isso
invade atribuições do Esta-do, tema
que deixo de discutir porqUe não sou
jurista - se prevalecer semelhante
critério, penso que para 'os membros
do Tribunal de Contas, também. deve
ser fixido úm vencimento núnimo
igual ao dos Desembargadores.

O Sr. Ataliba Nogueira - Sou con-
- tra .essas minúcias na Constituição.

Aliás, fcram os Cúnstituintes dos Es
tados do Norte que apelaram para a.
Comissão, no sentido de não fixarmos:
êsse limite.
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o SR. BROCHADO DA ROCHA
Receberei com prazer as lições dos
professôres de direito com assento
nesta Casa. Pleiteio, apenas, ig~l

dade de tratamento para Desembarga
dores e membros dos Tribunais de
contas d'Cls Estados.
. Ainda .a êste capitulo, desejo fazer

um reparo. Num de seus· artigos se
a..dmite o reclll'So da tomada de con
tas municipal a qualquer vereador com '
assento na Câmara Municipal. Pa
rece-me que isso irá tumultuar os
Tribunais de Contas, fazendo com que
tôdas as contas, em última análise,
sejam a êle.s deferidas.

Não qu-ero negar o direito de re
curso ao vereador; procuro, apenas.
encarar a questão do ponto de vista
da sistemática do projeto constitu
cional. Se para a formação de uma
comissão de inquérito exige o projeto
determinado quorumJ - de um têrço
se me não. falha a memória, do Voto
do Parlam-ento, - por que um sim
ples verea.dor pode interpôr recurso
de u.m.a. prestação de contas, julgada.
já por um órgão polftico, que repre
senta o povo, tanto quanto nós aqui?

O Sr. Fernando 'Nóbrega - O ar
gumento de V. Ex.a é irrespondivel.

O Sr. Ataliba Nogueira - A Co
missão se via embaraçada, pois não
era possfvel deferir o conhecimento
<ie todos os orçamentos municipais ao
Tribunal de Con·tas...

O SR. BROCHADO DA ROCHA
De pleno a'CÔrdo. Seria, até, a lesão
da autonomia municipal.

O Sr. AtaZibcz Nogv,eira - ... o que
se tornam im'P-ossiv~l pelo acúmulo
de despesas e atribUições.

a SR.· :BROCHADO DA ROCHA 
Evideri.·temente•

O Sr. Ataliba Nogueira - A Comis
são assim -agiu prudentemente, conce
dendo a êSSe vereador, por certo repre
sentante da oposição, a facul~ de
recorrer.

a SR. BROCHADO DA ROCHA 
Concottio inteú'amente com a medida.
Apenas proponho que se leyante o quo
rum permitindo o recmso a um te~

da. Cã.mara. de Vereadores, COnlD se faz

com. as comissões de inquérito, no Par
lamento.

O Sr. .t1taliba Nogueira - Comple
tando minha idéia, quero dizer a V.
Exa. estar a bancada paulista estu
dando uma sugestão do interventor
José· carlos de Macedo Soares, no sen
tido de os orçamentos, assim como a
prestação àe contas, sem p-rejuizo da
aprovação das C'âmaras Municipais,
serem submetidos a um estudo, prévio
ou a posteriori, do Tribunal de Contas.

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
Tenho preferência pelo exame à poste
non.

O Sr. Atalib~ Nogueira - .Isto 5em
provocar qualquer entrave na marcha
democrática do municipio.

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
De pleno acôrdo. Leve ser feito exame
compulsório, ou então exigindo-se 1/3
da Câmara para o recurso.

O Sr. José Bonifacio - As vezes, a.
oposição só manda um representante.

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
Acontecia assim no tempo antigo. Hoje
não mais se repetirá isto, face ã. ,evo
lução da nova educação politica.

O Sr. José Bonifácio - No se deve
dificultar a adoção de medidas que
obriguem os prefeitos a prestar contas.

O Sr. João Botelho - DentIo da.
tese brilhantemente esplanada pelo
nobre orador no ponto relativo à pres
tação de contas dos prefeitos muni
cipais, de"'lo declarar que a bancada.
do PSD do Estado do Pará, por meu
intermédio, vai oferecer emenda mo
düicando a redação atual do projeto,
para que à. prestação de contas recor
ra não um vereador, mas a maioria.' da.
Câmara. Municipal.

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
Não vou tão longe.

O Sr. João Botelho - Quero expor
o pensamento da bancada do PSD.

_ O Sr. WeZington Bra.ndáo - Penso
"~que deve haver'· recurso amplo, até por
um cidadáo. Isto é democracia. O cida
dão pode recorrer das contas. Não
há limite. nem :restrtções neste sen
tido.
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o Sr. João Botelho - Por maioria
é que a. Câmara Municipal deve de
cidir. Nesta Assembléia decidimos
assim.
, O SR. BROCHADO DA ROCHA 
Sr. Presidente. outro assunto sôbre
o qua.l desejo falar refere-se ao en
sino religioso nas escolas. Aplaudo.
como católico e patriota, a inclusão
dêsse a!"tigo no projeto constitucional.
Acho apen2.s que a expressão usada
é infeliz.

O Br. Rui Santos - Discordo de
V. Ex.a. pelos mesmos motivos. isto é.
por ser. católico e patriota.

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
Respeito a opinião àe V. Ex.a. .

A meu ver, a expressão "freqüência
facultativa" é inadequada. Preferiria.
dizer ~ "matricula facultativa". En
tretanto, uma vez estabelecida a facul
dade da matricula, a freqüência deve
ria ser obrigatória.

Se, usa1Jd:o dessa liberdade, matri
culasse minha filha na aula de reli
gião do colégio que frequenta, ficaria
tranquilo, certo de que sua formação
moral estava sendo atendida. No en
tanto, ela pode deixar de frequentar
as aulas, iludindo minba. boa fé, e não
estarã formando sua personalidade
moral como era de meu desejo. A.filha
menor não teria o direito à escolha,
que competiri..a a mim, como pai.

Proporei, porisso, que se substitua
a expressão "freqüência facultativa",
por "matrícula facultativa".

O Sr. Ataliba Ivogueira - Estou de
acôrdo com V. Ex.&. Quanto ao par
ticular do ensino religioso, quero lem
brar flue ao tempo do Império Já ha
via tal ensino nas escolas BenjaIIllD
Constant quando Ministro da Repú
blica, entendeu necessário o ensino de
religião, mas, como não era religio
so, instituiu em seu lugar o ensino de

. moral e cívica.

O SR. BROCH..illO DA ROCHA 
A tese é tão batida que não a dis
cutirei no conhecimento prévio de que "~o

a minha modesta e desvaliosa coop;;·;!
ração. (não apoiados) ••.

não ajudaria a resolver o assun
to; apenas me propL.nho a faze!' um

rep~ro precisamente ~o ponto em que
discordo do projeto.

O Sr. Campos VergaZ - No tempo
em que era aluno de um Grupo E3
colar, aprendi religião na Igreja e nqo
na escola.

O Sr. Rui Santos - Vou mais adi
ame. A mim, ensina't'am-me até tó
das . aquelas doutrinas da existên<~ia

de Deus e isso não influiu, absoluta
mente, na minha formação religios~.

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
Não desejo discutir o assunto; darei
a palavra a meu brilhante companhei~

1"0 da bancada do Rio Grande do Sul,
o Sr. Adroaldo Mesquita, autoridade
conc,.eituadíssima na matéria, para
sustentar essa tese.

O Sr. We!!ington Bra-ndão - Uma.
grande autoridade.

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
Outro assunto que desejo ferir sem
lnvadir as atribuições do Direito In
ternacional, que deixe também a (:ar
go do eminente professor Adroaldo
Mesquita, é a forma de regular a sI
tuação dos filhos dos brasileiros nas
cidos no estrangeiro.
" O Projeto, para êsse caso, adota a

mesma solução das Constituições d€"
1934 e" 1937, isto é, os filhos de bra
sileiros nascidos no estrangeiro, quan.
do o pai não estiver a serviço do pais,
ficarão na situação de estrangeiros
até 18 anos, quando poderão optar
pela nacionalidade brasileira. Apenas
melhora um pouco o diSpositivo por
que pela Constituição de 1934 e pela.
de 1937, a opção se verificaria aos 21
anos, com a malorid2.de civil, e pelo
Projeto se dará aos 18 anos, com a
maioridade polftica..

Revolto-me contra a situa.ção em
que se quer d~íxar brasileiros, que
são brasileiros pelo sentimento, pelos
laços de familia e sobretudo pelo
sangue brasileiro que lhes corre nas
veias; vamos deixá-los numa situação
de contr&gimento, qual a de ser es
tr~ngeiros dentro de sua própria pá
tria.

Prefiro se restabeleça o dispositivo
da Constituição de .1891, fazendo c"um
que todos os filhos de brasile:':ros nas";
cidos no estrangeiro, desde que ve
nham fixar residência no Brasil ad..
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quiram nacionalidadt brasileira Es
tou aproveitando a aula do p:0!.
Adroaldo Mesquita, distinguindo ~lda

dama nacionalidade e naturalidaae
pelo simples fato de residência.

O Sr. AtaZiba Nogueira - Inde
pendentemente d~. opção.

O SR. BROCHADO DA ROCHA
E, então, quando tiverem 18 anos, de
vem fa~r a opção para· que não fi
auem com a dupla nacionalidade.
Desde porém que estejam de~tro da
terra brasileira adquirirão o tltulo d.e
cidadania e o direito de se sentirem
brasileiros dentro do Brasil.

O Sr. AtaZiba Nogueira - Esta
opção devia ser desnecessária.

O SR.. BRomIADo DA ROCHA
- Tenho objeções de juristas qu;e, en
:tendem fica·rã o br.:tSileiro com dup1a
nacionalidade, se não fôz-· feita a
opção.

O Sr.' AtalÜJa Nogueira - A dupla
nacionalidade é culpa do outro país.

O SR. BROCHADO DA ROCHA
- E' uma tese que não desejo dis
cutir porque não conheço o assunto.
Além da parte moral o brasileiro so
frerá. materialmente tam'bém as con
seqüências dessa situação, porque por
ser legalmente estrangeiro não pode
rá fazer o serviço Militar. e estará
iInoedido de exercer UIIW. série de' ati
vidades. Não poderá, por exelIl:plo,
matricular-se em curso s'Jr1)erior. por
que o Projeto toma j;Jrivativo o exer
cício de prlYflssão tibernl aos brasi
leiros. natos.

Devemoo resolver essa situação de
coa:tstTangimento, consagrando na
Constituição de 1946 o mesmo dispo
sitivo. liberal e patriótico, da Consti
tuição de .1891. Neste sentidú terei
oPortuntdades de apresentar emendas.

O Sr. Dario Cardoso - A propósito
do assunto que V. Ex.a acaba de
focalizar, tive o prazer de apresentar
emenda. já enC"'c;tminhada à S€creta
ria Inoesmo porque a restrição Virá
impedir que muitos estrangeiros .na
tmalizados. após ultrapassarem a Ida
de de prestar o serviço mi?-t:r f~

quem inibidos de exe.reer proflSS~s_li
berais em desigualdade de condiçoes
eom aqueleS que hajam cumprido. êsse

dever, o que é iníquo, desde que tam
bém não o curo.'Priram por motivo
superior à sua vontade.

O SlR. BROCHADO DA ROCHA.
- ~~ço o aparte e declaro qUe,
em vez de of.e;reoer em-enda a respei
to, me limitarei a votar pela que
V. Ex.a apreselIltou.

Ainda Sôbne cidadania brasileira de
sejo sugerir emenda 'no sentido de fa
cilitar o processo de naturalização
dos estrangeiros que, vindos para o
.Brasil, depois de 10 anos de perma
nência, aqui constituam família, te
nham filhos brasileiros e adqUiram
propriedades imóveis no Brasil.

O Sr. Aureliano Leite - Esta a
norma g-eral, que vem S€ndo adotada
no Brasil.

O SR. BROCHADO DA ROCHA
- Não de&ejo voltar ao regi.:rne da
C'onstituição de 18.91, quando bavia
uma naturalização ex-officitJ. Enten
do que a cidada.nia brasileira nãú de
vera se]:" oferecida a· quem não a
pede, merecendo de nós grande aprê
ço. Pema. porém, que nos cum-pre fa
cilitar a naturalização doo estrangei.
ros que estejam realmente in~g'rados

no nosso meio, com interêsses Vl'D.cula
àos a nós e que se irão perpetuar no
pa·fs, atraVés de filhos aqui nascid?S,
não exigindo que gastem quantias
avultadas e fiqlreID, anos e an05. es
peral:do -pela solução dos seus respec
tivos processos, quan-do são. também,
por todos 0$ titulos, pelo· es-píIito e
pelo cO!'açâo, .legítimos brasileiros.
(Muito bem.)

O Sr. Aureliano Leite - Eliminar
o espírito burocrático. V. Ex.a deve
reconhecer. entretanto. aquela grada-

. ção que e-stabeleci quanto à natura
lizacão: considerar que. no Brasi4·
há brasileiros. portuguêses e estran
gieros. Deve~€mos dar ao~ p.ortuguê
ses facilidades a que fazem Jus pelos
laços àe parent.oE'SlCO que têm conosco.
V. Ex.a não acha sensato?

O ·SR. BROCHADO DA ROCHA
- Perfeitamente sensato. Aliás, f:".

Ministro J03.0 Neves elaborou um pro
jeto do estatuto dos port~guês_es, a.
fim de attibUir-lh-es essa ~ltuaçao de
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privilégio, considerando-os meio na
cionais.

O Sr. Aureliano Leite - seria o
id€3.l; mas não (j,esejo tanto, neste
momento.

O Sr.' Dario Caràoso - V. Ex.a

não acha que os portugueses, íncor
l}Ot'a.dos já ao Brasil, deveriam ficar
d1spensadQS de qualquer p!"<loCe.sso de
naturalização?

O SR. BROCHADO DA ROORA_
De pleno a.côrda. Desejo chamar a
atenção do plenário para uma me
dida plei,teada pelo Clube de Enge
nhari.a do Rio de Jan€iro, sôbre o
exer~ício das profisSões Hberais. O
projeto constitucional limita êsse
exercício aos br.asileiros natos, salvo
o caso de cOn'espondência e.s.trangei
r3o. Os engenheiros patrícios se a1ar
ma.ID. com êsse disp.:>Siti'Vo e tenho o
pr~ e a honra de f.a;1&" em nome
dêles, neste ~tante, porque, se é
verdade que, em outras profissões,
já atingimos a alto grau de técnica,
que no.s pe1'ttlite pr.escinc:1H" do con
curso estranho, não é menos celií()
que a nossa engenharia, pelas pró
prias condições naturais do Pats e
sua pobre.sa, não pôde r.eaJi~ar obras
de grande enverga.dura, tendo mUito
que aprender aJ.nda com a engenha-
ria. estr~geira. .'

O Sr. Dano Cardoso - Além dês
se aspecto importante, convém sa,
llelltar que existe no P.a.fs absOluta
falta. de técnicos, principallnente no
interior.

O Sr. DoZOr ele Andrade - Esotou
de acôrdoo desde que eXista recipro
cidade d~ tratamento.

O Sr. Darió Cardoso - Mesmo sem
reciprocidade; porquanto ninguém ig
nora a grande falta de ~nicos de
que padece o Brasil, principaImEmote
IW inte.&.-i<>:'.

o SR. BROCHADO DA ROCHA 
- A reci,procidOOe não se justifica- .no caso. NóS é que temos interesse
em a.trair técnicos es1:J:'angmos. Com
pef;e-IlGS criar condições pa.ra que
possam vir. . .~ .. I.:.;;:J

......_ •• A; ....~.

o Sr. Dolor de And,rade - Temos
engenheiros notáveis e capazes de
concorrer com os estrangeiroo.

O Sr Dario Cardoso - Niguém
nega isso; mas .não os tem.os em
.número suficiente. A questã,c, é mais
de quantidade do que de qualidade.

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
- De pleno acôrdo. Ninguém se
orgulha mais da classe a que per
tence do que (} engenheiro civil.

O Sr José Bonifácio - Exigir, po
Têm, recipxocidade nessa questão é
impedix 2. vinda. de técnicos ao Brasil.

O Sr. Ataliba Nogueira - Carece
mos de capital, de braços e de téc
nicos estrangeiros.

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
- Per!citam:ente.

Por êsses motivos, os engenheir'os
reunidos no Clube de Enge.nharia. pro_
puseram que. embora. se preveja para.
o futuro uma situação d~ privilégio
no exercicio de profissão liberal pa;ra
o .brasileiro nato, se poss1l»I1te, pelo
menos nessa pr:l.meu-a .fase, a entrada
de técnicos estrange!ros que, aliás,
não vêm para cá. usurpar co:!sa al
guma., mas somar os seus aos nossos
esforços pa.r.a a grandeza. do Brasil
(Muito bem.)

O ,Sr. Dario Cardoso - O que d-e
vemos é limita:r a importnc;oo de es
,trangeiros sem protissfi.o definida..

O SR. BROCHADO DA ROCHA
- De plen.o a.côrdo. Encerrando,
porque a hora está exUMe !1nda., esta.
minha . desalinhava.&:\. or.a.çlLo <não
apoiados). desejo congntular-.:ne com
ComissáQ Constitucional pela reIla.ção
que deu ao capítulo doo d.lre1tos s0
ciais.

Realmente, essa Comiasr&.o consa
grou, ali. tôdas as conQl11sias que os
t~aba.1haà()res brns1Jeir06 já obtive
ram e, sobretudo, 1'iXou a. orientação,
no bom ruInO. que devemos seguir
em a nossa polít1ti),. aoc1~1.

O Sr. Rui Santos - Foi esquecido.
entretanto, o trabalhn.dor rural.

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
Vejo, com particular Mt1atnçã.o. in
corporado ao projeto constJtuc1onaol o



- 367-

direito do trabalhador ~ participar no
lucro da emprêsa em que labora.

A êsse respeito posso i:n:formar aos
nobres colegas que como chefe do maior
núcleo proletário do Rio Gratnde do
sul que é a Viação Férrea dêsse Es
tado, tive opor.tunidade de distribuir
os lucros da emprêsa entre seus fun
cionários e observei o quanto :isso
é salutar e útil

O Sr. Plínio Barreto - V. Ex. a

distribuiu êsses lucros como ~a.tifi-
cação, ou como participação efetiva.?

O SR. BROCHADO DA ROCHA-
Distribuí cinqüenta por cento dos lu
cros pelos funcionários proporcional
mente aos respectivos vencimentos.

O Sr. PUnio Barreto - De manei
ra permanente ou apenas c.s lucroo
de um. único ano?

O SR. BROCHADO DA RoeRA 
Distribui lucros no único ano em·
que lá. estive. Nãc pude incorporar
isso à legislação. porque o Estatuto
dos ferroviários, que elaborei, não

.chegou a ser aprovado pelo Conselho
Administrativo, em virtude do golpe
de 29 de outubro que depôs o Go
vêrno do qual eu fazia parte.

O Sr. Wellington Brandão - Mas
deixou um. memorável exemplo de
alta ccmpreensão do problema.

O SR. BROCHADO DA ROCHA _
Muito grato a V. Ex.:.

Como percebo certa hes:tação da
Assembléia sôbre êsse ponto, quero
trazer aos nobres colegas meu teste
rmmho pessoal a l"'2speito do benefi
cia produzido pela medida que adotei
C9. distribuição de lucros pelos em
p:egados. Os operário~ da Viação
Férrea passaram a interessar-se pelo
~2rviço muito mais do que anterior
:nent::. Assim. por exemplo, sempre
q-"le podiam aprove'tar um pedaço de
t:'Uho. antes de buscar outro novo no
aimoxarifado, faziam-no. para que
:120 fôsse debitado à conta de custeio
àa emprêsa. o que diminuiria a sua
gratificação ou participação nos lu
cros.

Houve também uma greve que tive
de mfrentar. Um dos argumentos
mais valiosos que empreguei para 50-

lucicná-la foi o de que os prejUÍZOs
causados à Emprêsa se refletiriam
também sõbre os operários seus sócios
no lucro da exploraão.

O Sr. Aureliano Leite - Vossa Ex
celência cqns'~guiu resultados provei
tosos?

O SR. BROCHADO DA ROCHA -:.
Sim. e penso mesmo que a medida de
via ser generalida. Espero, para
isso. contar com a aprovação da As
sembléia.

·0 Sr. Plinio Barreto - Apesar dis
so. receio introduzir na Constituição
dispositivo dessa natureza, porque é
b-em possivel que a experiência nos
demonstre outra maneira muito mais
eficaz de que essa alvitrada por Vossa
Excelênc:a, para acudir ao proleta
riado. Caso contrário ficaríamos im
pedidos, por fôrça dêsse dispositivo,
de introduzir quaisquzr outros melho
ramentos.

O SR. BROCHADO· DA ROCHA 
Da maneira, porém. como está redi
gido o projeto constitucional obs-er
va-Se que êle tem a elasticidade ne
cessár:a, a fim de que a lei ordínária
regule tôdas as formas dessa partici
pação, quer direta, quer indfreta.

A redação do projeto. porta~to, d~ve

nrevalecer e penso merece ser man
tida. porque ao legislador ordinário é
que competirá adaptar o princípio à
evolução social brasH2ira.

Se o plenário aprovar a lei de par
t:cipação nos lucros. e se consagrar a
tese que acab~ de ser sustentada bri
lhantemente, desta tribuna pelo meu
Dobr·:; e culto companheiro de banca
da, Sr. Daniel Faraco. da participa
ção--àos operários no capital das em
nresas e na sua administração. tere
inos realizado cbra capaz de assegu
rar à Nação longo anos de paz, social
e tranquilidade politica.. L7lrfuito bem;
muito bem. Palmas. O orador é viva
mente cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Bayaro. .Lima.

O SR. BAYARO LI:M:A - (Lê o
seguinte discursq) - Sr. Presidente.
81'S. Representantes. Que sejam as
minhas primeiras palavras, nesta tri-
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buna, em homenagem a esta ilustre
Assembléia Constituinte, onde exerço,
com orgulho, o manàatp do deputado
pelo meu Estado natal, expressão má
xima da cultura e do civismo do Bra
,;il, e onde os seus bomensJ olhos pos
tos na sua soberania e na sua gran
deza, lapidam um novo estatuto fun
damental, que lhe servirá de roteiro
nUIn mundo novo e melhor e.. onde° humem "pela igualdade de oportu
nldade, segurança e bem estar para
todos" possa dignificar a pessôa hu
mana e reolganiZar as nações, sob o
palio da justiç.a e da ordem, da soli
dariedade e cooperação internacionais.

Srs. Representantes.
Venho a esta tribuna pelo desejo de

também colaborar nessa obra meritó
ria, trazendo aos nóbres constituintes
mais um problema de interêsse na
cional, no sentido de sofrer o seu exa
me· e 'da ilustre comissão constItucio
nal.

Trata-se de uma emenda aditiva ao
capitula das "disposições especiaIs".
onde os nossos brilhantes colegas da
comissão . constitucional procuram
legislar especialmente sôbre regiôes e
problemas nacionais, que merecem es
tudos detalhados e provídênc1as par
ticulares.

Emenda aditiva, senhores eonstl
tuintes, absolutamente dentro do es
pirita do nosso ante-projeto, nesse
capitulo, e que tem o objetivo de am
parar· populações e valorizar territó
rios, para que sejam, de futuro, ele
mentos mais valiosos para o nosso
progresso coletivo, e concebida nos se
guintes têrmos:

" A união aWdliará os mUIúCÍ
pIos e cidades de fronteira, v'~an

do a valotização c:.essas zonas e os
interêsses internacionais do Pais".

# •

O seu simples enunciado já revela
a sua importância, tanto sob o as
pecto nacional, como para a nossa.
vida de relação lnternameI1cana e, ao
mesmo tempo, a sua sintonia com o
intuito da nessa ilustre comissão,
quando, nesse mesmo capitulo, p!'o
curou estabelecer, com clarividência.
um plano de defeza da região nordes
tina contra os efeitos da sêca e o pla
no de alto valimento da valorização

econômica da Amazônia, realizado pe
lo auxilio direto da União, já que se
ria de r-odo impraticável a sua reali
zação pelo Estado ou Município, obra
a um temPo de grande significação
econõm1ca e indisfarçãvel expressão
soelal e hmnana.

Presto, neste particular, às minhas
hlimenagens à coInissão, procurando,
num estatuto fundamental, abranger
problemas aparentemente regionais,
mas de grande repercução e signifi
cado geral na vida brasileira.

Tenho para mim que a emenda adi
tiva, que proponho à consideração
ãêste plenário, bem se enquadra nesse
desejo de legislar verdadeiramente pa
ra. o Brasil todo, vencendo por 'vezes
os óbices da nossa extensa geografia..

Srs. Representantes. De há muito
q'Ge se vem sentindo. pela palavra das
populações interessadas e pela im
prensa, uma intensa campanha com
o fim de desfazer situação ruinosa pa
ra a nossE. economía e, porque não di
zer, para o~ nossos foros de povo adi;.
antado e progreSSista.

Refiro-me ao episódio das nossas
cidades fronteiriças que, abandona
das aos seus parcos recursos. dentro
da nossa lamentável distribuição trio
butária. são pouco e pouco absorvidas
pelos núcleos de populações Vizinhas
das repúblicas an~igas do continente,
que têm exercido, nesse particular,
política econômica mais sãbia e di
ferente da nossa, socorrendo esse.s po-'
pulações e essas zonas, com recursos
tais que bgem às possibilidades das
suas irmãs brasileiras, entregues ã
própria sorte: máu grado o determi~

nismo geográfico' lhes ter colocado na
situação de guardas avançadas da
nossa Pátria e antenas da nossa vida
americana.

E' um pan'Orama comur:n às irQIlteiras
do Brasil. Cirlades nossas, caudatária
das suas vizinhas estra:ugeiras, pelos
cuidados e recursos que 1lles dispen
sam os seus respectivos governos cen
trais.

E' um problema de ordem geral, mas,
seja-me licito, nobres constituin'tes,
que. ao continuar a minha justifica
tiva oraJ, no' sentido de vos despertar
a atenção para Problema tão do noS
so intel"êSse nacional e do nosso bem
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nome lnternac1onal, pois que essas d
ja.c.?s são como salas de visita. da Na
çaO, eu a faça, trazendo-vos o exem
plo do que ocorr-e no meu est-ado na
tal, porque, assim agindo, farei um
relatório do que conheço doe peIto l

pois tive a,' honra de 'dirigir os d.-est:·
nos de um'a dessas comunas, tão de
perto atLTlgidas por isso que eu cha
maria impreyidência administrativa,
;orquanto faculta.dos à União os meios
legais, isso não mais se verificaria.

Refiro-me às cidades das nossas
fronteiras com às repÚiblicas do Uru
guai e da Argentina, que são as v.exi.
laria.s tivançadas n o nosso ~tremo
SU1~ firmando um cor~eito de raça e
brasiJi-d:::..de, mourejando todos os dias
com os noS&os alnigos mp.ndiânais de
contine..~te. num·a grande afinidade à&
sentimentos e propósitos' e entrelaçando
três pátrias nurn mesmo sentimento
ameri<::anista.

E CQ1;l elas, muitas Qutrs.s, a estabe
lecer o nosso :?rnericanism·() de ccn-a
ções e interêsSêS reciprocoS.

Uruguaiana, Sa.r.tan~ do Livram-ento,
Quareí, Itaqui S Borja, Jaguarão e
O1ltras sã.o essas lutadc~s d€nodadas,
prercUl."ar..do erguer, a1to dentro
das suas dificiências o bom nome Ilâ
cioD,al e, mesmo, porque não dizer, es
ccndendo às suas graci.osas visinhas
argentina e uruguaias os próprios des
primores.

E lã estão Artigas, Rivera e Paso
de Los LibTes, em contraste doloc050
cem as nossas cidades. umas já com
wpre1lla-cia firmada e a última· remo
delando-se rà.pi<iamente. a se enfei
tarem e progredirem cada vez mais,
pela orIentação sábia dos seus go
v-êmcs centrais... e meios legais que llIes
facUIlta a sua legislação; govêrnos que
tudo fazem no desejo de as transfor
mar em urbs e aglutinados humanos
ca·pazes de es.pelhar o progresso e a
grandeza. das suas .nações.

RiYf;ra e Artigas ontem e hoje Uru
guaia.:na, pelo tr2.ltamento especial do
govêrn.o argentino com essa sua pe ...
qU'ena cidaide de Paso de 105 Libres, e
de tal modo, que se vai profetiZando
o s~u dominio integral nsquela zona,
tornaIJdo Uruguaiana caudatária. do
seu deselvolvimento, para o ,que o es-

cIarec1do govêrno argentino não .mede
esforços e capitais.

Permitam-me os nobres represen
tantes que me demore mais sôbre esta
última' cidade, por motivos de ordem
::.entimental e por ter sentido mais
de perto a necessidade do seu auxí
lio, para que uma população vãrias
vêzes .maior do Que a argentina e uma
cidade bêrço de gloriosa legenda pa
tricia, não fique na iminência de ser
assimilada pela sua vizinha.
~ bem verdade que, nesta Ultima,

alguma coisa se tem feito para evi
tar o paralelismo desigual, ora. pelo
eSfôrço dos seus governos municipais.
procurando executar planos de remo
delação ã custa de empréstimos mu
nicipais: ora do Govêmo do Estado,
reaI!zando a obra rodoviária Põrto
Alegre-Uruguaiana. já. com o seu tre
cho U1llguaiana-Alegrete ultimado e
alguns auy..1lios do então govêmo fe
deral, jã preocupado com êsse proble
ma inadiável.

Mas tudo isso mUito aquém do que
se está fazendo do lado argentino,
onc.e o .!5eu governo aproveita a gran
de obra da Donte internacional, par=t
imciativas de grande proveito econô
mico à república irmã do Prata, co
mo o faz o Govêrno uruguaio, nas de
Rivers.. e Artigns, e como adiante re
latarei aos senhores eonstltuintes.

A ponte internacional é obra fie
grande valor arqttltetônico e indiscuti
vel expressão econômica, mas está a
exigir tratamento e legislação especia\s
à S'...la região, para não tornar essas
cidades caudatárias das suas Vizinhas,
e sim, transformá-las, para bem da
nossa economia e gáudio do nosso
orgulho cívico, em centros comerciais
t: culturais, a espelharem a nossa
grandeza e a nossa civilização.

Nêsse particular, o' esclarecido go
vêmo argentino .não tem medido es
fo:ços, imprimindo; é ,bem que se diga
de passagem, um cunho também aI..
tamenti.\ am1stoso à iniciativa, pois
que dêle tenho ouVido dizer que o fa.z
r..a desejo de transformar Paso d~
LOS Libres numa cidade e entreposto
comercial à. altura da. amizade argen
tino-brasileira.
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E o faz aceleradamente •.
E senão vejamos.
Ainda a magestosa ponte interna

cional estava em construçáo e não
fOra entregue ao tráfego internacio
nal, e já o govêrno argentino tomava
as medidas complementares a essa
obra de intercâmbIo americano.

Nêsse sentido e nessa época, o Sr.
Ministro de Viação e Obras Públicg,s
daquêle pais, Galo Juan Pistarini, diri
gia-se a Paso de los Libres para orga
nizar um plano complementar de·
ooras, que· dariam àquele empreendi
mento o seu verdadeiro significado,
aproYJ.mando duas cidades que, pelo
seu desenvolv..mento, agiriam em fun
ção do todo, realizando maior apro
ximação econômica e cultural entre
as duas nações.

E, assim surgiu o plano de melho-'
ramentos da região, e que, grosso mo
do. assim se desdobra:

Construção do Automóvel Clube Ar
gemmo, já rea.1iza.d<>, com um Iriagni
firo edifíciQ de grande urtilidattte rurIs
tica, onde s'e abastecem os viaja,11~...s

- in1.ernacionais; uma extensa fàLu de
cim.€D.lto ).igaIlfÕ.1Q a cidade à pont...e In
ternaci.onal; dois confortáreis. ph~liliGS
onde runci'onam a Alfând:eg~ Polic1.3.
Marítima e Serviço de Elnligraçã,o. um
grande edUfício de Hotel cassino; hi-·
pódIomo; pisciJna pública;' um porque
recreativo de grandes e magníficas
proporções, à cabeceira da Ponte e de
eleva'do cus'to. pois que sàmeIll1:e a ~e

moção da terra é a val:iada em 250.000
metros .cúhitcO's. desdobrando-se em
belas ribancem-as e parqu€s, oferecen
do aspécto bel.íss:imo à regiã.o; a pa
pavimentação de rodas as prinCJ::;>ais
ruas de Paso de Los Libres, o que
transformará fundamente a oequena
e graciosa Ul"·bs correD1t:i:na.

Projeta-se aiDtd'a um:a vila militar•.
nas proximilcLades da poDJte, no gran.de
parque anteri<mnenrte descrito e GOras
ainda mais vultosas, como as ..·odo~
vias pavimeulI3.àJas ~0'3.nd() Paso dé
Los Li'bres com a capital d:a PrOVJncia
dle Corrioentes e à rodovia Pan Ame
ri.c:a!na, num granrde sistema dle t'AJ.::Ill1':

nieações, ligando a Ponte Internacto
nal·às cil~Sldes argentinas e !inalm:enre .

a Buenos Aires; à1i.ás rodovias já com
o crédito i.nicial._vo~ado de9-:f 0·00 pe~

SOIS, <> gUIe representa em nossam.oe'd<:l.
465 .000.000 de cruzeiros e tudo vin
cu1ado 8.() g;rarnd'e destino continental
da ponte i'D:t~íonal e d-entro do
objie'biv:o arg:entínlO de dar a essa ob""a,
a sua significação econômica e ~ns

formá-la em elemento CLe verdadJe170
in1Jercâbio brasileiro-argentim:o, qtre
se doev-e fazer, entretanmo, 30'0 1a.diO da
nossa cada Vrez mais estriJta e tra.di
monal amirzarde, dentTo de um ngxd10
critério dIe uooem-de reciproca.

Apraz-me dizeT-VIOS que o problo::rn:l.
que hoje tTago à atenção da ilustre.
Ass'embléia Constiitumte já fazia ?9-t·
te dos planos dlo enrváo govêrno da
RepÚblíilC:a. presi'Cilildo pelo i1~ltre ST .
Getúlio -Vargas e está mer.=
cenldo as artenções do em.inenJ1Je Pre
siJd!entJe Eurico Dutra, atnwés dlas ini
ciativas do seu bri1haI1ltJe miJn.istrQ do
E~erior, Sr.· João N-eves da Fonr:-oura.
cujo nome declino com grnnsde a1mi~
ração e que, nêss·e seilltid:o, assen..t<lU
uma série de medi-dJa.s com \) atual
prefeilto d-e UrUtguaiana, com isS'O S~

pretende mesmo resower, por '1leio de
conlVênios inibernacionais, o problema
angustioso do comércio brasileiro ~ria

do pela ponte internacional. sem as
medi"d:as corrcletas de amparo 'l-I)S

nosso interesses, em ilnferiorldade paTa.
competi[" ~om as argentinos, ampara
dos por produção .maiore mesmv re
fleX:05 inflacionistas da guerra em me
nores proporções. Tais proviJdiências
serão na.turalm,ente dirigLdas para a
criação de zonas de comércio livres,
i.n.stiituindo as ohamadas cidade li'vr~S.

tão comuns em ourtras 1»rtes do mun.-.
00. O ·pl'lobllema é naturalanenJ'oe '.
mais complexo e que demanda est'l
dos mais demorados e cuidadoC>'}s,
para uma solução satisfatória e equa
nime, onde por igual se comtem'P~zm

o~ interêsses recíprocos das duas
grandes nações.

Mas, senhores Representantes. o
objetivo precipuo da minha emenda
aditiva é o de que se dê à União. pelo
seu estatuto fundamental: em a:...i.alo·
gia com os outros dispositivos já ex
pressos no anteprojeto. o direito licito
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de aUXiliaI' tôdas as cidaàes 'frontp.l
riça.S, que, à sua. sorte, serão trll-)U

tárias dos paises viZinhos, com g1':3,
ves prejuiz.os· à nossa economia e 9,0

nosSO bom nome jnte.rnaclonal ~?mD

no caso de Ul'uguaiana, on'de o seu
fraco tesouro municipal se acha em
frente dos recursos do próprio Goví!r-
no argentino .' ..

Somente assim terão desapa.r~.ldo

esses documentos de falta de prevls§.o
no amparo dessas cidades e, entre
elas, mais gritantemente, Uruguais,rya.
Quaraí e Santana, entregues a um
futuro de ruínas se ficarem ao desat:L··
paro dessa medi-d.a, que ora sohd"üo
.aos Senhores Representantes. Dê-3..;~

modo, teremos feito obra de indubitá
vel interêsse nacíonal e válido pana
mericanism:J, fugindo ao mero sentl
mentalismo .dessa ex.tpressão, que nads:.
realiza de concreto e útil Dois
que, pelo sentido realistico das rela
ções entre os povqs, corrente em aos
[Os dias, som.ente pelos -interêsses .re
cíprocos e leais, deslocado que fOI a
tendência moderna do~ povos e o eixo
social para o problema' econÔmico:> e
bem estar geral, se poderá cime:::ltar
essas necessárias e louváveis relaçõês
interRmencanas .

E porque não faZê~lo, se a geogra
fia nos aproxima e ss Ol'igens e fins,
lidades ~aciais nos irmanam? Mas
fazê-lo e concretamente, numa 615·
h'ibuição equitativa de bene'f.1cios, cll
reitos e deveres.

Façamos panamericanismo.. real,
sem artülciallsmos se:ntimentais, ne.n
l'etórica passRdista; façamos a noss9.
unidade americana, aproximandó-nos
em 'primeiro lUi'ar, num divisor fron··
teiriço, onde os homens sintam
~ igualdade pródiga da terra, bem
drrigid.a pelos seus governos. Só as·
sim daremos um exemplo de íde'l1t1
d3lde de destinos, onde os povos se
sintam iguais e todos filhos dêste
grande continente, feito p'ára ser uma
escola de bom enten'Ctimento, rectp!o
dd.ade de lnterêsses e unídade espiri
tual, no s~nti<lo de uma. hnma.nk1ade
mais feliz e mais.irm.á. E mostrare..
mos sempre ao munüo como se pc..:de
\'iver num sentido mais humano 2

mais elevado, perseverando a Amp,rica
no seu roteiro tradicional de trabalho.
ordem e entendimento, que foram e
são -a razão da sua unidade conti
nentaJ. (Muito bem,· muito àem. O
oradoT é culn~~entado.)

O SR. PRJESTDENTE - Tem a
palaV1"a o Senhor Vieira de Melo.

O SE. VIEIRA DE MELO
Sr. Presidente, assim como a quase
totaJid-ade dQS eminentes colegas
constÍ'tuintes, também eu apresentei
em·endas ao proJeto constitucional
em debate. Preven-do que o tempo
reserv,a.do pelo Regimento à diSCus
são da matéria não me permitisse
sustentá-las tôdas da tribuna, a.di
tei a cada 'Uma as razÕes que me

. levaram a propor as n:odificações.
Uma, todavia> a mais curta no sen
tido gramatical, porém a mais com
plexa' talw--ez, no .sentido doUltrínSrio
e -social. uma - dizia eu - ficou
reservada paJ:"a minha sustentação
oral. Refere-te ao § 37 do 9Jrlt. 164.,
ou seja aquêle atinente ao amparO
à familia.

. Sr. Presidenlte, Srs. CoM'titnintes.
a C.omissão constituciona.l não 'teve
dúvida em incorpora;r ao texto do
proj,eto o velho e tão decantado
princf:pio da. inclissolubidade matri
monIal. Fê-lo, todavia. da mancira
mais extravagante que se poderda
conceber, aliando-o num ponto tec
nicam-eIlite ím..perf-eito» conforme pas
sarei a demonstrar. .

Que preten'de o dispositiv{) do pa
rágrafo 37? Assegurar à família o
ampa.ro do pod-er público. NSlda
m.ais nSitural. porém, do que. prOC'UFar
o legislador constituinte identificatr
a pessoa oU o titular dêste cti.re1to..
E acrescenta - "a família consti
tuída.- pelo casamento" .

Até ai, Senhores consti-tuintes,
nada de anormal. A lei estabeleceu
o direito e deu-lhe o titular. A que
propósito v€m, a' seguir. no teXlto.
a palavra "indissolúvel"? "Indisso
lúvel" não é a.tributo àe familis.,
que é o que se está definindo. E'
a.tributo de casamên·to, cuja defini
ção ficou em outra parte do pro
jeto, ou seja no § 11 do 3JDt. 159.



- 372-

Essa, a restrição que faço, na parte
gramatical.

O Sr. Medeiros Neto Vossa
Excelência é pró ou contra o divór
elo?

O SR. VIEIRA DE MELO 
Sou divorcista.

O Sr. Medeiros Neto Vossa
Excelênci,a, fala em seu nome ou no
do Partido?

O ,SR. VIEIRA DE MELO· 
Falo em meu nome. E' questão dou
trinária, questão de consciência.

O Sr. M edeitrãs Neto - OPa.r:tido
SOCial Democrático consignou em

, seu px<:>grama a in.dissolubilida.de do
vínculo ma.trimonial.

O Sr. Osvaldo Lima - Vossa. Ex
celência aceitou êsse Partido, que
a.dotou, como um de seus postulados,
o da indissolubilidad.e dQ casamento.

O SR. VIEIRA DE MELO 
Aceitei os principios gerais do Par
tido, no que diz respeito à sua es
trutUl'ação polírtica e social, mas não
em detalhes como o· de que se cogita
aqui.

O Sr.' Damel F araco - A indis·
~lubilldade do casameDJto é ponto
cardeal do programa do Ps,rlido s0
cial Democrático.

O SR. VIEIRA DE MELO 
E' ·ponto que não admito. Ninguém
me pode vi<>lentar a consciência, obri
ga.ndo-me a aceHá-lo.

O Sr. José B01Üfácio - Vossa Ex
celência foêz. antes das eleiç.ões, a
ressalva de que não aceitava ê.sse
pnnCÍpió?

,
O' SR. VIEIRA DE MELO 

Todos os meus correligionários' sa
bem que sou contra a indissolubili
dad.e d{) casamento. E' tese que sus
ten,to desde os tempos de aluno da
Fa.culd'a.de da Bahia. Tôda a Bahia
o sa.be.
, O Sr. Daniel Fa:raco - Voosa Ex
c-e1ência, ~ integrando-se no Partido
Social Dem-ocrático, gerou, certa
mente, e,m _seus corr~1igionártos a
conVicção de que mudara de opi
nião.

, O SR. VIEIRA DE MELO - To
dos os companheiros de Partido e de

-
bancada' conhecem meu pensamento.

O Sr. llfedeiros Neto - Eu. não per.
tencerta ao Partido Social Democrá
tico se não condensasse em seu pro
grama a illdissolubilidade do casamen.
to, e ~irei dêle se amanhã mu'dar
de orientação.

O SR. VIEIRA DE MELO - V. Ex.a
'defenderá sua opinião no ,momento
oportuno. .

Passemos, Sr. Presidente, à 'Parte
pràprlamente técnica. A que rem, na
Constituição, o princípio da indissolu.
bilidade de vinculo matrimonial? 'E'
princípio cOIÍstibucional? Sê-Io-á sã·
mente para o Brasil; porque:, ao que
me oonsta, nenhuma Const7tuiçáo no
mundo o consagrou, até hoje.

O Sr. Osvaldo Lima - Não esta
mos aqui para cO];liar Constituições
de outros J,')a.ises.

O SR. VIEIRA DE MELO - Mas
temas sido feTtilissimos em imita·
ções do que é ruim... Quando se
trata de algo de bom, deixamos de
copiá-lo.

O Sr. Medeiros Neto - A lei do di
vórcio absoluto representa para o
BrasH, simplesmente, a morte da fa-
mllia, da eonsciência cristã. '

O SR. VIEIRA DE :MELO - Não
faço à famllia belga, à francêsa, ~

inglêsa e à espanhola a injúria de
dizer que &ejam dissolutas, porque
não ligadas pelo matl"imôni:. indisso
lúvel.

O Sr. Medei1ros Neto ....:.... 'M:ostrnrei
a V. Ex.a., dentro de pOUlCOS dias,
se a lei do divórcio é, ou não, disso
luta. Invoco Rui Bart;osa, o grande
~tadiSlta, d'a mesma terra de Vossa.
Ex.a, que considera o divóreio um pe
rigo, uma imoralidade.

O SR. VIEIRA DF' :MELO - Rui
Barbosa muitas vêzes errou. me não
era divino:. era humano. Aliás, isso
de afirmar, a todo propósito, que
Rui sustentcru isto ou aquilo, é uma.
blague.

Srs. Representantes, tenho oU',-'ido
falar, muitas vêzes, que o div6rcio
extingue a família e é motivo de dis
solução dos costUiIIles. Quando ouço
tais cois~s, sou tentado a lançar as
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vistas para os paises mais a1litanta;..
dos do mundo) entre os quais os mais
ca;t6licos, e reparo que ~tf a familia
está consolidada.

(Trocam-se' nu.merosos a.pa.r-
teso )

O SR. PRESIDENTE CFa2endo
soar os timpa:nos) - Srs. Repr~en

tantes, o debate não pode continuax
desta maneira. Os apartes- só devem
ser dados com consentim-ento do
orador. Em forma de diálogo, como
se prOCF'3Sam, nã.o são tolerados .pelo
Regimento.

O Sr. Soares Filho - O orndor per
mite um aparte? A tese que V.' Ex.a
sustenta,' no sentido de retirar-se da
Constituição o principio da indisso
lU!bilidade' do vínculo matr'..monial,
esta,' sim, é lidimamente de-mocrá-tica:
impede que a maioria de hoje cerceie
s. liberdade da maioria de amanhã.

O SR. VIEIRA DE :MELO - Per
feitam·ente. Estou com V. Ex.a .

O Sr. Soares Filho -- Uma réforma
constituc1onal dificilm~nte se OIbtem,
de sorte que alegar respeito à demo
cracia, tomando, Ita Co~..,ituição, in
.d.issolúvel o vínculo, é que é anti-de
m.ocrático.

O SR. VIEIRA DE MELO - Intei
ramente de acôrdo.

O Sr. Alwmar Ba.leeiro - V. Ex.á.
p·ermite um aparte? Pena é que o no
bre Deputado Sr. Medeiros Neto se
afaste da cordura cristã ;:> se exalte
tanto ao discutir. Isso 1eva, militas
vézes, a insultos t1"em:enldos contra
a familia brasileira .. como o que S.
Ex,a acabou de proferi:r, supondo-a
-de tão má saúd.e moral qu-e seja ca
paz de moncr, se sotre.vier o divóreio
(Muito bem; palmas.)

O SR. VIEIRA DE MELO - Se
nho:!'es Representantes, que pretende
!noo . com a emenda O'fereeida?
Estabelet:er o divóreio no Brasil?

Não; porque, se condenamos o es
tabelecimento) na Constituição, da
indissolubilldade do vinculo matr1~

monial, seríamos incoerentes preten
de'ndo que ela consagrasse o divór
cio, pois sustentamos não ser êste
matéria constitucional. não .ser pr1Il-

cípio que deva figui-ar em uma carta
Magna.

O Sr. Medeiros Neto - V. Ex.a
acha que a idéia de família não deva
ser consagr&da pela Constituição?

O SR. ~IElRA DE :MELO - Abso
lutamente. A ordem constitucional
interessa que a. famfiia exista, que se
constitua pelo casamento. Agora, que
a família se constitua pelo casamen
to clissolúvel ou indissolúvel, é as
sunto que não importa à. ordem cons
titucional. Ademais, não se com..
preenderia que nos irrogássemos" a.
dianteira "no privilégio de conhecer
organização constitucional. Devo lem..
brar ao nobre aparteante que, a res
peito de pais algum do mundo -"
dentre os trinta e .tantos que pra·
tIcam o divórcio contra os cinco que
não o adotaram - nunca oUVi di
zer houvesse necessidade de uma re
forma" constitucional.

O Sr. Ataliba Nogueira - Ima
gine V. Ex.a que trinta - países fôs-'
sem fascistas e apenas cinco demo
cráticos. V. Ex.& bem pode avaliar

- a que nos conduziria o argumento
alitrnétlco de que agora se servE" ...

O SR. VIEIRA DE MELO - .Ape
nRS a.cidentalmente usei argumentos
aritméticos. Tenho também. outros

. para esmagar qualquer objeção que
V. E..~.a apresentar. Essas objeções
eu as ten.~o estudadas; pena é que
a res~rita meia hora não me seja su
ficiente para trazer ao conhecimen
to da Assembléia o ccnjunto de fa
tos que reuni para esmagar, uma
por uma, üS objeções dos anti-divor
cistas. Era propósito meu fazê-lo
desta. tribuna. Tenho, porém, de fun
damentar apenas minha emenda,
porque não estou agora abordando,
premríamente. a tese do divórcio.

Terei muito prazer em sustentar a
tese divorcista, se a Assembléia CODS
tituinte, dando prova de sua libera-

'!idade. dando prova, até. de que não
receia a discussão da matéria. não a
aferro1h5.r, não a trancar. não a
prender ao gi-anito do texio consti
tucional, por temor ao debate. E
qu~m está. 'com a verdade não teme.

O Sr. l'r!edeiros Neto - V. Ex.a
não diga que ninguém o teme, nes
te plená.r1o.
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o SR. VIEIRA DE MELO - V.
Ex.a não me teme a mim, mas aos
argumentos, e a prova é que tran
oou o problema no texto constitu
cional.

Não é a Câmara que vai decidir
se o divórcio deve ou não entrai" no
Brasil? Não somos nós mesmos que,
depois de um debate amplo, não de

. me1a hora,. mas livre, prolongado e
completo da matéria, vamos decidir
se o divórcio deve ou não ser reco
nhecido no Brasil? Por que; então,
esta preocupação de trazer para a
Carta Magna princípio meridiana
mente contrário à técnica constitu
cional, princípio jamais estabelecido·
em qualquer outra Constituição?

O Sr. Adroaldo Costa - s6 neste
instante venho chegando à Casa, por
motivos imperiosos que exigiram mi
nha presença fora dela. Ouvirei V.
Ex.a. em todo o silêncio e com todl>
acatamento, porque quero conhecer os
argumentos em favor disso a que cha
mo "poligamia, sucessiva".

O SR. VIEIRA DE MELO· - Re
petindo, aliás, Rui Barbosa.

O Sr. AãroalcLo Costa - Compro
met.o-me, após a leitura do diScurso de
V. Ex.a, a demonstrar, perante a As- .
sembléia, que o divórcio deve ser proi
bido pelo texto constitucional, sem
que se violem os princípios orgânicos
e a· técn:ca da Carta Magna. e que a
índissolubilidade do vínculo "matrimo
nial é exigência da ordem social, da
família e .da Nação Brasileira. (Apoia
dos e. protestos. )

O SR. VIEIRA DE MELO - Por
que sustentar que a indissolubllida
de é uma exigência da ordem so
cial? Então, os países em que se
pratica o divórcio estão nessa desor
dem? ..

E, no entanto. é na legislação dêsses
países que vamos buscar as bases pari!.
nossas instituições, menos essa, por
que não intetressa, não direi à ordem,
não direi à família brasileira. Todos
l;abem a quem ela interessa.

O Sr. AdroaZdo Costa - Pediri.a à
Casa deixasse o orador expender seus
argumentos porque temos recursos de
sobra para demonstrar, à. luz da. razão,

que o. divóreÍo é uma instituição no
civa, que não pode ter agasalho na
lei brasileira.

O SR. VIEIRA DE MELO - Sr.
Presidente, não estava em meu prl,)
grama, como afirmei, já que o temp!J
de que dispunha era apenas de mels,
hora, defender, desta tribuna, o diVór
cio; entretanto, eI;l1bora naturalmen~

preocupado com esta restrição, V011

apanhar a luva que me é atirada.

Sr. Presidente, antes do maís, devo
fazer uma ressalva: sou católico.".

O Sr. Medeiros Neto - Não pa-
rece. \

O Sr. Adroaldo Costa - Não é pos
sfvel!

O SR. VIEIRA DE Iv.IELO - ~

possível e V. Ex.a nrá. Sua exaltaçãJ
o está traindo. O que não sou Sr
Presidente, é clerical; ('Vários apoia
dos> o que náo faço é .abdicar, ~m

favor de quem quer que seja, nas mãus
dos sacerdotes da religião que adoto
o meu direito de pensar. Sou um ho·
mem de conSciência livre.

O Sr. Osvaldo Lima - E por isso
V. Ex.t: faz a sua religião.

O SR. VIEIRA DE MELO - Per
mitam-me, agora, um pouco .de his
tórià.

O divórcio tem passado respeità
vel e antiquissimo. Conheceram-no
todos os primitivos povos da antigüi
dade, desde aquelas solidões miste
riosas do vale do Nilo; habitadas pelO
povo egípcio, que durante séculos
passou a ser o mais antigo da histó··
ria; desde os planalto~ da Asia. àque
Las plagas imóveis onde, segundo La
cordaíre, Coniúcio acreditaVa ser en
cadeada a alma das gerações; por tôda
a parte, ·no mundo primitivo, o di
vórcio foi conhecido e praticado.

O Sr. Medeiros Neto - V. Ex.a está
contra a história.

o SR. VIEIRA DE MELO - Ta.m
bém a Grécia, com tôdas ?oS suas lu
zes, com todos os seus encantos, ~o'

nheceu, desde cedo, essa instituição.
O direito ático chegou, até a dar á
espôsa a iniciativa ao divórcio, ~ue
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se lhe concedia quando injuriada pelo
marido, como houve legislação que
também admitia o divórcio, com esta
pequena particularidade: ao cônjuge
divordado não era .permitido casar
com pessoa menos idosa do que o
antigo cônjuge.

O Sr. Oscar Carneiro - Esta é a
história do divórcio e, não, argumen
tos em seu favor.

O Sr. Medeiros Neto - Aqui tem
V. Ex.a Clovis Bevilaqua, para o con
trariar.

o SR. VIEIRA DE MELO - Mas tl.,

história é um argumento. Para que
estudamos história, genão com o obje
tivo de tirar do passado conclusões
para o pr~sente? (Trocam-sê vários
a'Oartes.) :

vv. EEx.9. querem que dê argumen
too. mas não me deixam falar.

O 8r. AtaZiba Nogueira - Isso não
é argumento: é narrativa e aberra~

ção.

O SR. VIEIRA DE MELO - Pas-
o semas, agora, a Roma, genetrix admi·

rável das mais belas instituições ju
rídicas. Também ela conheceu, desd~

os seus· primitivos c.empos, desde (,
reinado, dentro do império e sob a
república, a instituição do divórcio.

O Sr. M ed.eíros Neto - E corxigill
isso com o catolicismo.

O SR. VIEIRA DE MELO - Cons
tantin~, imperador católico, assinala'
a primeira reação contra o divórcio.

O Sr. Ataliba Nogueira - Como
consequência das aberrações que ha
nas págInas da -história.

O SR. VIEIRA DE :MELO - 0''!Il
momento. Ainda não formulei minha
conclusão. Estou na parte histórica
do problema.

O Sr. Ata.liba Nogueira - Vossa Ex
~e refel'e à parte histórica das abeiraM
ções humanas; mas a história tam
bém relata atos contclrios a essas
aberrações.

(Trocam-se vários outros apa.r
tes. Soam os timpanos.)

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
Está com a palavra I) Sr. Vieira de
Melo.

o SR. VIEIRA DE MELO - Pas
sando da história antiga à contempo
rãnea, veremos que, depois da Revo
lução Francêsi:r., o euvórclo penetrQu
e se consolidou na quase totalidad.e
aos povos cultos .
• O Sr. AtaZiba Nogueira - Penetrou
çomo o individualismo, que foi Ul1"l

mal econômico e político.

O SR. VIEIRA DE MELO - Ns.
t"rança êle entLou em 1792, com a Re
volução. Foi supresso em 1814 e, ~l

nalmente, restabelecido -em 1884 pel~

leI Naquet, famosa Le! que, durém~

oito anos, agitou a opinião pUblica da.
França, em debate amplo e caloroso,
e náo no trancafiamento de um texto
constitucional.

Agora, Sr. Presiãente, depois do li
geiro passeio pela história antiga e
conteporãnea, não há espírito liberto
das intransigências sectárias, que náo
se incline diante dêste raciocínio ~s

pontê.neo: Quando uma institUiçã~

atravessa tôda a história dos tempos,
quando a legislaçãO mais antiga c;e
projeta em toao o dlreito contempo"
râneo, e, levanta-o como bandeira d:::>
seu fundamento, e se generalizando a.
ponto de constituir, hoje, lei quase
universal, não será porque essa inst.l
tuição responde a motivos de ordem
social, de profunda moralidade, e d~

ansoluta justiça? Não prova isto q'..Ie
os legisladores· de todos os povc>s, mui.
cos deles tão católicos como o noss'J,

. encontram no divórcio o remédio 'ie
guro, humano, para as infelicidad~s

conjugais? :rJéi·o prova também, pelo
menos, que o direito ao divórcio esta.'
na consciência jurídica e no senso
Inoral dos povos?

Que é a universalidade de uma 1e\.
senão êste amparo, esta fixação qu~

ela encontra na generalidade Iios
paises do mundo?

O Sr. Atali'ba Nogueira - V. Ex.a

cdência permitirá que dê um aparte
"'(Im tôda serenidade: em primeiro
lugar, a igreja católica é uma socie
dade - sociedade dos fiéis. Como
t.6da entidade social. não pode oer
t.l'.!'\ce:r ao seu meio Quem não esteja'·
dentro de sua disc:plina.
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o SR. VIEIRA DE MELO - Então
s população católica do Brasil se re
d.uz a dez por cento ...

O Sr. Ataliba Nogueira - Então,
V. Ex.a não é católico!

O SR. VIEIRA DE MELO
pc=qUê 3. igreja católica manda que
Se assista à missa todos os domingos,
manda que se envi-em os filhos ao ca
tecismo, manda, enfim, que se prati
quem todos os mandamentos., e, nem
dez por cento da' popula'ção brasileira,
que é catól:ca porque crê em Deus,
como o Supremo Ente do Universo,
seriam de católicos, porque não aten
de a êsses apêlos.

O Sr. Ataliba Nogueira - Repito o
primeiro ponto: só é católico quem
está dentro da disciplina da religião.
O segundo. 'ponto ao qual quero re
ferir-me é qu-e V. Ex.a deveria lançar
mã.o do parecer dado pelo relator da
sub-comissão, favoráv.el à matéria, e
apresentar argumentos contrár:.os.
Isso seria lógico.

O SR. VIEIRA DE MELO ~- Com
muito gõsto atenderei à sugestão de
V. Ex.a , posto que quase tenha todo o
parecer na memória.

O Si. AtaZfba Nogueira - O pare
cer apresenta a qUoestão científica- o
mente. Nem uma vez cita motivos re
ligiosos, não desejando apreciá-la sob
o asp.::cto o da religião; apenas. olha
para o Brasil e, cientif:camente, estu
da a indissolubilidade do vínculo. Pa
rece-me que V. Ex.S.. em vez de to
mar todo êsse tempo com a história,
à qual eu poderia revidar também
com a história, àe~::ria argumentar
cientificamente, mostrando-nos quais
os pontos do parecer que julga ina
ceitáve:s, daí deduzindo suas razões
contrárias.

O SR. VIEIRA DE MELO - Ape
nas de leve,' Sr. Presidente, vou en
tI'9.r mOais uma V'2Z na discussão das
razões cientüicas do ilustrado Profes
sor Ataliba Nogueira. O primeiro ar
gumento; que foi voto vencedor na
Sub-Comissão de Famflia, é o da bai
xa natalidade.

O Sr. Ataliba Nogueira - Não
apoiado! O primeiro é a da finalida-

de de família. Por que existe a fa
mília ?

O SR. VI;:o:IRA DE MELO - Vou,
porém, destrui-lo. Afirma Vossa Ex
oelênda que o a primeira finalidade
da familia é perpetuar a espécie. Não
sei como class:ofique essa assertiva. E'
uma aberração, porque o os animais
não têm familia e perpetuam a es
pêcie. (Apoiados da bancada comu..,
nista.)

::a:sse o argumento ào Prof. Ataliba
Nogueira: que a finalidad.-e da famí
lia é a perpetuação da espécie. Ago
ra', imagine-se estarmos nós aqui a
regular a oconstituiçáo da famí1:a p~a

'os animais, a fim de que perpetuem
a .espécie!

O Sr. Oscar Carneiro - Espécie
humana dentro °dos princípios da mo
ral. V. Ex.a não confunda.

O Sr. AtaZiba Nogueira - O orador
está confundindo homem com cachor- o

ros, burros e cavalos? '

O SR. VIEIRA DE :MELO -Não
confunda. 1tsse argumento é de lana
Fcaprina. Digo que tanto a finalidade
pr'...nc:pal da família o não é apenas
perpetuar a espécie que os animais
pel'petuam a espécie 5'2ID necessidade
da família. E' lógico. <Trccam-se vá
rios apartes. Soam os timpanos.)

Agora, a procitação. A seguir, o
Prof. Ataliba Nogueira afirma - e
porque, mercê de Deus, tenho boa me
mória:

tI Quando paira "no futuro de um
lar a poss:büldade de uma solu
ção de sua continllidadoe, os côn
juges declinam naturalmente do
dever da' procitação'~.

E' ou não é o ~ue V. Ex.a afirmcu
em seu voto, com essas mesmas pa
lavras que estou proferindo agora?

Pois bem, Sr-. Presidente. é o ar
gUl!l'~nto da baixa o natalidade, argu
mento velho, desmoralizado e que vou
acabar de desmoralizar aqui.

O Sr. AtaZiba °Nogueira - Mate-o
de uma vez com uma faca per
bucana ...

O SR. VIEIRA DE MELO - Veja.
mos, primeiro, a América do Norte,
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o SR. V!EIRA DE :M:ELO - Agora.
já·é a Igreja a responsável! Então, não
é o divórcio. I

Vamos, pois, à sede do Vaticano, onde
se adota a indissolubilidade - a Ité..
lia. Nenhum pais, portanto, mais in
dissolúvel quanto ac casament-o e tam
bém mais sujeito aG~ reflexos da dou"

o Sr. Ataliba. Nogueira - O Méxi
·co nada tem a vêr com a imigração?!

. O SR. VIEIRA DE :MELO - ...
"para 940.067. quase o dôbro.

Na Austria, apesar dos reflexos da
guerra - porque esta estatística 81

. cança o ano de 1943 - a natalidade
. subiu de 145.400. em 1921, para 146.148.

Houve, portanto, aumento.
Na ·Suécia subiu de 114.700 para

124.921.
Finalmente, na 8uiça, na pequenina

Suíça. a natalidade cresceu de 75.710
para 85.049 •

Onde, Senhores Constituintes, a in~

fluência do divórcio sõbre a, natali
dade?

Permito, agora, ao ilustre Sr. Depu
tado Ataliba Nogueira aparte. a fim de
que S. Ex.a. possa responder a êsses da
dos, colhidos no <l Anuário de Estatís
tica da Liga das .Naçóes» e que se
acha, na Biblioteca da Assembléia, à
disposição dos ilustres colegas.

O Sr. Ataliba Nogueira - Em pri
meiro lugar, vamos aos Estados Uni
dos: pais de grande imigração. e em
cor..seqüência, êsses dados nada signi
ficam. Quanto aos outros países, im
porta distinguir na~alidade relativa
de natalidade absoluta. Temos. no
Rio de Janeiro, ° Professor Mortara, a
maior autoridade para dizer como '.llD.

coeficiente. em se tratando de natali
dade relativa ou absoluta, tem influ
ência grande sôbre o divórcio. Mais
ainda: a França e o México são paí
ses que também recebem. imigração~

Quanto aos que V. Ex.a citou e que
não têm; aceito os dados trazidos por
V. Ex.a. visto como acredito na sua
honestidade, mas quero diZer: as re
sistências que se verificam nesses paí
ses. no campo da moral, para que a
família· se não liqUide e haja natali
dade, provem das igrejas cristãs, que
são viscejantes neles.

Pois bem, no mesmo periodo, isto é,
de 1921 a 1943, no México, a natalida
de aumentou de 471.900.

pais onde ma:s se usa ~ abusa do di
vórcio.

O Sr. Oscar Carneiro - Felizmente,
V. Ex.a emprega a Pala.~a U abuso" .

o" SR. V1E!OE'eA DE lV!ELO .- Sou
contra o abuso do divórcio como V.
Ex.a verá. ,

(Trocam-se 1Járlos apartes)

O Sr. Paulo Sarasate - Sou anti
divorcista, mas temos de ouvir os ar
gumentos do orador.

O Sr.· Adroaldo Costa - Eu pediria
à Ca.sa que ouVisse o Ilobre orador com
a máxima atenção. em. todo o silêncio)
para que êle pudesse externar· sua.s
idéias e expender seus argumentos.

O Sr. Paulo Sarasate - Muito bem !
V. Ex.a mesmo já. perdeu a calma .•.

O Sr. Café FiZho - Até porque os
argumentos podem convencer...

O SR. VIEIRA DE MELO - Sr.
Presidente. nos Estados Unidos o mo
vimento de natalidade. que deveria.
segundo o argumento do Professor Ata
liba Nogueira, descer com a prática do
divórcio, apresenta este quadro: de
1921 a "1925, nasceram ali 1.818.000
crianças; no qumqüênio de 1926 a
1930, nasceram 2.120.000 crianças; no
imediato, 2.300.000;. no seguinte,
2.286.000.

Agora. por ano, os Da.!?cimentos. a
partir daí: 2.265.000. 2.360.000.
2.513.000, 2.808.000 e 2.934.000 (em
1943) .

Quer diZer que o divórcio, com todo
o seu cortejo de maleficios parà a. na
talidade. permitiu q!.:e esta qua6~ do
brasse no espaço de. 25 anos !

Vou antecipar a objeção daquêles
que alegam. que nos Estadous Unidos, é
a imigração responsável por isso. Acre
dito que houvesse contribuído com
5%. ou 10%, mas com 50$, não.

Vamos a outros países, que também
admitem o divórcio: México, Aústria,
Suécia e Suiça. Temos êstes quatro
casos de países divorcistas e que nad~

têm a vêr com o problema da tmigra
Çáo.



trina cristã, ou melhor, católica, já
que as igrejas protestantes e grega
(ramos também do cristianismo) ad
mitem o divórcio. Por isto faço a
distinção da influência católica.

a Sr. Medeiros Neto - V. Ex.li
não generalize, porque nem tôda igrej a
protestante aceita o divórcio. Na In
glaterra'; pelo menos, a reação é enor
me, e incrível.
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o Sr. Paulo Sarasate - O orador
poderia solic:.tar a palavra em exp1i~

cação pessoal.

O SR. PRESIDENTE - Infeliz
mente, não posso ceder mais tempo
ao ora·dor, pois há outros inscritos.

O S,.."q,. v'"IEIRA DE MELO - Vou
. concluir. &'"ltes, porém, desejo dar

um pequeno es.clarecimento relativo à

O SR. VIEIRA DE MELO - Ve- Fra.nça.
jamos o "milagre" da :indissolubilidade Penso que é argumentar de má fé
na Itália: de 1.018.000 na.scimentos, dizer-se que quando a natalide.d.e
no quinquênio de 1921-19'26, d·esc·eu desce num país é porque noeste se pra~

para 915.000! - dados estatísticos de tica o divórcio e, quando ela sobe, é
:1943, repito, .colhidos com absolu:ta porque o país "é partid,ãrio do divórcio.
hdelida.-de, do "Anuãrio 'Estatístico da Vamos, agora, raciocinar; tenho
Liga das Na·ções:'. aqui um quadro comparativo da na-

a Sr. Oscar Carneiro - Influência talidade antes e depois do estabeleci-
do fascismo, que auxiliava os casa- mento da lei do. divórcio na França.
mentos, e não da tnJd1ssolubilidade. .. Qua:~do é que uma reforma legisla-
. O SR. VIEIRA DE .MELO - Teria tiva se reflete sôbre determinado fe~

sído, talvez, influência do fascismo - nõmeno? Quan-dO, verifiea-do o ritmo
posso -concordar com V. Ex.a... de produção dêsse fenômeno, antes e

Pergunto: onde foram enoeontrar depois dessa lei, chegamos ao resuI-
essa balela do divórcio l'efletindo-se t~do de que houve alteração para
s6bre a baixa da natalidaue? mais ou para menos naquêle rítmo.

Ora, Levasseur jã explicava êsse fe-
G SR. PRESIDENTE - Lembro ao nômeno muito claramente: a natali-

nobre orador estar fiIlido o tempo de dade na França vem descendo desde
que dispunha. fins do século XVIII; continuou a

O SR. VIEIRA DE IvIELO - Por descer durante todo o século XIX e
isso, Sr. Presidente, nã4"'desejava re- prossegue descendo ainda hoje. O mo-
ceber o d-esafio. tivo é que, come, sabemo~, e.. natali-

a Sr~ Oscar Carneiro - V. Ex.a já dade, bem assim --os demais problemas
foi para a tribuna preparado, a fim sociais, não pode s·e1' vinculada a qual-
de receber a luva. quer reforma legislativa; está Víncula-

. da, a,.cima de tudo, ao problema eco-
. O SR. \'lEIRA DE MELO - Não nômico; Vou dar, neste momento, uma
vim preparado; é que tenho trabalho. comparação: considerem-se as familias
escrito sôbre o assunto. do ,litoral e do interior do Bra.sil, e

O Sr. Medeiros Neto - Que diz ver·se-á que a mérna de natalidade
V. Ex.a da redução da n-ataUdade na nestas é mUito mais elevado do que
França? naquelas. Isso acontece não porque

O SR. VIEIRA DE MELO _ Che- haja ou não divórcio mas, sim, por
garei lá. pois tenho elementos exata- uma. questã.o de vaid~de, de comodi-
mente sôbre a França. O meu tempo da.de é de conshierações de ordem
está findo e terei de ser breve. e<:oIllÔmica.

O Sr. Ataliba Nogueira - Não ba- (Trocam-se vários apartes. a
verá algum Deputado da bancada de Sr. Presidente 'fecZama a atenção)
V.. EX,a que possa ceder alguns mi- As práticas abortivas e os recursos
nutos? Se eu· dispusesse de tempo, anticoncepcionais são mais frequ.en-
eedê-lo-ia a V. Ex. a. tes no litoral do que no interior. Bus-

O SR. VIEIRA DE M:EI..O - Muito que-se, portanto, a causa no fator eco-
obrigado s. V ..... Ex.a. nômico que leva os homens, às vêzes,
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a náo quererem atirar no mundo cria
turas a quem não podem dar confor
to, subsistência e a educação neces
si!'ia.

Apelo para os ilustres médicos nês
te recinto. No Brasil, não se pratica
o divórcio, mas êles sabem muito bem
quantos milhares de crianças debcam
de nascer por ano no país, em conse
qüências das práticas abortivas ou dos
recursos anticoncepcionais.

O Sr. Ba.rreto Pinto - De conchavo
familiar.

O Sr. Oscar Carneiro - Esse é
problema moral, e não de casamento
indissolúvel.

O SR. VIEIRA DE MELO - Esta
mos ãiscutindo a influência que tem
c divórcio sôbre a natalidade.

Agora. Sr. Presidente, passo a ou
tro argumento, para· terminar.

O Sr. Medeiros Neto - Permita V.
Ex.a, antes, um aparte.

O SR. VIEIR..-\ DE :MELO - Com
muito prazer.

O Sr. Medeiros Neto - Diz-se que
vári~ processos de divórcio passam
pelas máos do Embaixador do Brasil
no México. Geralmente, ou melhor,
na totalidade, são elementos do Rio
de Janeiro. Poderia V. Ex.o. informar
onde há mais restrições à natalidade
do que no Rio de Janeiro? Daí V.
E.~.a percebe que o nessa meio sooial
não está ada'Ptado para aceitar o di-'
vóricio; não temos consciência foro.·
mada como o inglês.

O SR. VIEIRA DE ]MELO - Admi
to a ponderação de V. Ex.a..

Agora por que tornar eterno o ama
nhã, e o panorama não poder ser ou
tro, se a Constituição não é feita para
dez .OU vinte anos mas para uma épo
ca? POI que vamos tra:lcar o assun
to no âmbito constitucional. embora
se admita, para argumentar, que as
condições do Brasil não permitem ain
da o divórcio?

O Sr. },-!edeiros Neto - Existe al
gum país no mundo que, depois de
conseguir o instituto jurídico do di
vórcio, não se tenha, arrepêndido?

o SR. VIEIRA DE MELO - Ne~

nhum reformou a lei. V. Ex.a. citou a
França, quar..do, é claro, depois da re
volução, voltou a dominar alí. como
ordem, em 1814 e somente nesse pais,
o diVórcio. Revogado e restabelecido
posteriormente.

Nestas condições, Sr. Presidente, °
argumento da natalidade não conven
ce a ninguém. E' um argumento des
moralizado, porque, quando a natali
dade tem de descer ou subir, não é a
prática do casamento que vai alterar
lhe o ritmo.

O Sr. Medeiros Neto -E o caso da
França? V. Ex.a nãores·pondeu.

O SR. VIEIRA DE MELO - Já
di;:;se a V. Ex.a que tenho tabelas
mostrando que, antes e depo:ls do di
vórcio, a natalidade descia na Fran
ça. Aqui está o quadro de uma comu
nicação à Socieda.de Ode Antropologia
de Paris, mostrando que, durante o
século XIX, a natalidade desceu, por
10.000 habitan.tes, em todos os países
da Euro.pa, na seguinte proporção:
Na França, 35; na Alemanha, 40; na
Áustria, 21; na Itália, 21 - país em
que o casamento é indissolúvel - e
na Inglaterra 61.

Vou deixar, portanto. a questão da
natalidade, 'porque no divórcio há
m.uitas olltras questões interessantes
a debater. Esta, da natalidade ~stá

desmpral-izaàa, não convence a mais
ninguém.

Continuarei a análise do voto do
ilustre Repres~ntsnte Sr. Ataliba No
gueira.

Diz S. Ex:l.. a seguir: que o divór
cio tende a se m.ultiplicar, tende a se
taolumar sempre mais e ê irrefreável:
na sua tendência. ~ cita, natural
mente muito bem intencionado, esta
tistlca de algw1s países - França, ale
manha, Inglaterra.

O Sr. 1I:fedeiros Neto - Um depu
tado alemê.o ãe:clarou qUe feliZ era
c povo que não tolerava a lei do di
vórcio.

O SR. VEIRA DE l\mLO - Diz o
ilustre Sr. Ataliba Nogueira textual
mente. o seguinte: '''O divórcio é um
dos agentes mais ativos de dissolu-
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ç§.c e de decadência dos grupos so
ciais ...

O Sr ~ N estar IJ-:.tarte - Apenas de
magogia.

o SR. VIEIRA DE MELO - Quer
dizer que, segundo a tese sUstentada
por S. Exa. < o divórcio jâ devia' ter
dissolvidO, tornado decadente. todos
os países que o praticam.

o O SR. PRESIDENTE - Atencão!
Peço ao orador que conclua seu dis
curso, pois já está excedido de mUi
to o seu tempo.

O Sr. Ataliba Nogueira - Veja
bem c orador - Estados Unido::;
França e outros paÍSes - burguese;
stbaritas e gosadorcs. destruindo ~:r
própria pátria.

O SR. VIEIRA DE !\[ELO - Nãc
vou "fazer literatura nesta Casa. por
Que~ se quisesse fazê-lo. traria, para
aqUI trechos de Paul Bouget e Victor
Margueritte, que já exploraram. de'
maneira espetacular. e cozno roman
cistas, êsse ~sunto do divórcio.

Desejo focalizar o seguinte: Quan
do a progressão do divórcio Se estabe
lece no sentido de au..-rnento nos pa1
ses que o pratic::a.m. prova isto que
êle tem essa tendência multiplicado
'ra, de criar a matéria divorciâvel?
Não. Srs. R.epresentantes, e náo tem,
porque use a progressão do divórcio
aumenta nos países, isto prova Unica.
mente que há causas cada vez mais
ativas .,de dissolução dos grupos so
ciais'! E é a verdade. O divórcio não
é causa, mas efeito. Assin'r- como o
casamento não 'cria a união entre
doiS seres, mas apenas a sanciona, o
divórcio também não cria a desunião,
mas.reconhece. estabelece essa des
união e a disciplina de maneira hu-

. mana, lógica, conforme os reclamos
da moral.

a Si. Ataliba Nogueira - Antes
do próprio casamento. jã o divórcio
cria a matéria' divo: .......J.vel, abolindo
o namôro. o noivado, instituições ne
cessárias, para estabelecer I) c-usamen
to apressado. porque. em caso de in..
r.ucesso, o divórcio vai solucionar.

O SR. VIEIRA "DE MELO - Vou
t~rminar, ,Senhores, porque já. abu-

sei demais da liberalidade do Se~

nhor Presidente. Deixo. porém. meu
~pêl0 a esta nobre Assembléia, para
que, no seu espírito liberal, não tran
que as portas a discussão do pro-
bl~ma, deixando-o livre para o deba
t{;; que venha o debate; e 'se esta Câ
mara de Representantes da Nação.
na sua alta sabedoria, se convencer
de que o divórcio conspira contra a
moral e os bons costumes, que o re
pila; mas. se se certificar de qUe
atende aos reclamos da moral nacio
nal, que o decrete. ouvindo os gemi
dos dos milhares de desgraçados que
fclharam no passo deciSivo que é o
casamento. (Muito bem, muito bem..
Palmas, o orador é vivamente C'l.Lm
primentado. )

O SR. JOS~ .ALIOJ.O:M - Sr. Pre
sidente. peço a palavra. pela ordem.

. O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. JOS~ .ALIOJ.O:M (Pela ordem;
Sr. Presidente, ante-ontem tive opor
tunidade de ocupar a atenção da
Assembléia sôbre a chamada questão
de limites entre o Estado de Minas
Gerais e Espírito Santo. Ignorava que.
na mesma data. o Sr. Mílton Campos.
jurista de renome em :rJ.iinas Gerais
e com assento ~esta Casa, pela re-·
presentação da União Democrática Na
cional, havia dado ao "Estado de Mi
nas", órgão de grande repe,rcussão lo
cal. uma entrevista em que, depois de.
algumas considerações preliminares.
estudava -tôda a questão do ponto de
vista jurídico.

É para /'pedir a transcriç[o dessa
entrevista nos Anais sobretudo por
que aborda de forma precisa a ma
térià, . revelando conhecimento indis
putãvel da pa.rte de S. Ex.a.

O Sr. Eurico Sales - Constitui de
poimento suspeito de um advogado.
que defende exatamente o argumento
em que V. Ex.a se situa.

O SE. JOSÉ ALKl\fiN - O Se
nhor :Mflton Campos. como advogado
do Estado de .Minas Gerais - segundo
acaba de acentuar o nobre colega 
estudou a questão até as suas últimas



- 381-

conseqüências, recompondo todos os
aspectos do problema,' do ponto de
'vista histórico e do ponto de Vista ju
ridico.

O Sr. José Bonifácio - Colocou a
questão nos devidos têrmos.

O SR. JOSJt ALKMIM - Exata
mente. Como diZ o il'J,lStre Represen
tante e meu presado amigo Sr. José
Bonifãcio, colocou a questão nos de
vidos têrmos.

Para que a entrevista abrilhante as
descoloridas palavras que aqui pro;."
feri sôbre o assunto (nãõ apoiados).
venho pedir 2. V. Ex..e, Sr. Presidente,
se digne mandar transcrever nos Anais
da Casa a apreciação jurídica e histó
rica sôbre o' assunto, feita pelo Se
nhor !v.Lílton Campos. (Muito bem;
muito bem.)

.DOCUMENTO A QUE SE REFERE o SR. REPRE

SENTANTE .rOSÉ ALKMrr~ Etr SEU DIS
CURSO:

Recoràemos que a carta outorgada
em 1937, no art. .134, estabeleceu as
seguintes disposições:

a) Os Estados continuariam na pos
se dos territórios em que então exer
ciam sua jurisdição, "vedadas entre
êles quaisquer reivindicações terrim
r..ais.

b) Ficaram. extintas. ainda que em
ándamento oU pendentes de sentença
n~ Supremo Tribunal ou em JUÍZo a!'
bitral. as questões de limites entre Es
tados.· .

c) C Seniço Geo~áfico do Exercito
procederia às diligências de reconheci
mentoe descrição elos limites até en
tão sujeitos a dúvidas ou litigio e faria
as necessárias demarcações ~

Cumpre indagar portanto, como se
enc.ontrava, em 1937, a questão territo
rial entre os dois Estados.

Estava até dirimida pela sentença
arbitral de 30 de novembro de 1914,
'Profenda por ábitros da maior emi
neneia: o jurisconsulto Prudente de
Morais Filho, o ministro Canuto Sa
rai7a e o juiz Pires e Albuquerque.
Acen~ue-se que, ao .norte do Rio

Doce. .mbos os Estados reconheciam
corno divisa. a serra do Sousa ou dos
fl..itnorês. Divergiam, porém, no modo

de fixa!' a linha nas soluções de cor
tinuidade desta serra: Minas preten-'
dia. linbas retas de ligação das cumia.
das. ~o passo Q.ue o Espirito Santo
sustentava u..lUa linha de vertentes en
t:-e varias rios.

A SENTEÇA ARBITRÁL

Eis como a sentença arbitral re
sume a pretenção de cada "Estado;

"Ao no7te do Rio Doce, o Estado
do Espirito Santo alega - que a.
linha àe limites, nos lugares em
que há solução de continuidade na.
Serra do Sousa ou dos Aimorés,' é
pela de vertentes entre os rios La
ranjeiras e São Mateus, Mucuri e
São ~J!2,t8US e :Mucuri e Itaunas.

Alega o Estado de Minas Gerats
- que nesses lugares OS limites
con'em por lip-has retas de ligação
das cu..."1iadas "daquela serra".

Em seguida, a decisão repel-e a
p-retensáo espititosantense e o faz
de modo expr~o e claro. após desen
:volvida argunle21taçáo contluindo:

"Assim sendo, não procedem as
alegações do Estado do Espirito
Santo qual1to aos seus limites com
o de rJlin.as Gerais, ao norte do
Rio Doce .
. Se pelo auto de demarcação de'

1800 ficou assentado que nessa. re
gião servisse de limite a Serra do
Sousa, a própria Serra e não qual
quer linha de vertentes, como pre
tenàer-se que, nas partes em que
houver soIuçã.o de continuidade. se
deva recorrer à li.ru'1a de vertentes
entre tais e tais rios? Se o auto
não fala em vertentes e sim em
serra, é claro que quis estabelecer.
como linha divisória, linha de
cumiadas. e esta. embora a Serra
seja interrompida, não se inter
rompe. pois ficam sempre dois
pontos que não poderão dei~ar àe
ser ligados por linhas retas. Tais
linhas preencherão as soluções de
continuidade da Serra do Sousa. ou
dos Aimorés".

Depois disto. eis a disposição .da
sentença, fixando o limite na parte
setentrional: .
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"Ao norte do Rio Doce, pela li
nha de cumiadss da Serra do
Sousa ou dos Aimorés, preenchi
das por linhas retas as soluções
de continuidade".

Está muito claro Que essa solução
consagrou o ponto de vista mineiro,
depois de repelir a pretensão espiri-
tossantense. ___.

A atitude dos dois Estados

E que atitude tomaram então os
dois Estados? Estavam ambos, adstri
tos à decisão arbitral, em conseqüên
cia mesmo da cláusula IX do convê
nio por êles assinadb em 1941, nêstes
têrmos: "A decisão arbitral obrigará
para todos os efeitos, logo que fôr co
municada aos governos dos Estados
pactuantes" .

O Espírito Santo não podia fugir· à
decretação dos árbitros, mas anunciou
logo uma provável ação rescisória pe
rante o Supremo Tribunal Federal._
Minas, porém, fêz saber que passaria
a exercer sua jurisdição em todo o
território que lhe fôra reconhecido.
Em longo telegrama, datado de 18 de
dezembro de 1914, o presidente Delfim
Moreira expôs a situação ao presiden
te Marcondes Alves de Sousa e assim
concluiu:

. "Por tôdas estas elevadas pon
derações, levo ao conhecimento de
V. Ex. a que o govêrÍlo de Minas
cumprirá o seu dever de respeitar,
como tanto convém, a decisão so
berana, e está certo de que o go
vêrno de V. Ex.a não oporá em
baraços a ~ue êste Estado exerça,
desde já. sua jurisdição no terri
tório que lhe foi unânimemente
reconhecido" .

Em seguida: ° govêrno mineiro bai
xou \) decreto n.o 4.304, de 19 de ja
neiro de 1915, determinando providên
cias para normalizar a situação no
contestado e aí assegurar a jurisdi-
çã.o de Minas. .

O Espírito Santo, por seu lado, em
bora a sentença fôsse irrecorrível e
irrevogável, intentou ação rescisória pe
rante o Supremo Tribunal. Teve por
patrono Rui Barbosa, ao passo que a

causa mineira continuou sob o patro
cínio de Mendes Pimentel.

A carta de 37

- A ação esteve paralizada e é
claro que, enquanto não fôsse decre
tada a sua procedência, a situação era
a que decorrerá da sentença arbitral.
E essa situaçãÇ> foi a que encontrou
a carta constitucional de, 1937.

A "questão de limite", então exis
tente, era a reivíi1dicacão do Espírito
Santo, mediante a ação rescisória. E
precisamente essa questão, ou 'reivin
dicação, é que "ficou extinta". E Q

que•. em conseqüência, subsistiu foi a
situação decorrente da sentença arbi
tral de 1914, que decidira a pendên
cia a favor de Minas.. mandando ado
tar como divisa a linha cumiada da
serra do Sousa ou dos Aimorés.
Designada uma comissão do Exército

- Quando, portanto o <iitador ·sur-
. prendeu o govêrno de Minas, em 1940,
cem a designação de uma digna Co
missão de oficiais do Exército para
interferir na questão, a missão dêsses
ilustres militares estava bem delimi
tada: cumpria-lhes demarcar a linha
limítrofe es_tabelecida pela sentenço.
arbitral de 1914, linha vitoriosa e em
tõrno da qual ficara extinta a ques
tão levantada pelo Espirito Santo.

A Comissão do Serviço Geográfico
do Exército, entreta.nto, sem dúvida
movida por inspirações patrióticas,
mas com irJ;ecusável eXOl:..bitância, não
se limitou à demarcação. Estudou de
novo o caso, como se não existisse a
sentença arbitral de 1914 e como se
não estivesse em vigor o art. 184 da
carta de 1937. E proferiu "nova de
cisão", em sentido oposto ao da sen
tença arbitral: a pretensão espiritos
santense, j~ repelida, passou a ser
aceita em grande parte. e de acõr
do com ela se traçou a. linha lindei
ra.

Ps,ra se ter uma idéia de como .foi
ressuscitads. a pretensão já morta de
Espírito Santo, basta considerar que
o' laudo militar várias vêzes, na des
crição da linha, se reporta a diviso
res de água, quando, êsse critério, co·
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mo vimos: fôra expressamente repe
lido pela sentença arbitral. Leiam-se
no laudo êstes trechos:

"... pela serra dos Aimorés,
para n.oroeste até atingir o· "cU
visor" entre os carregas da Flo
reta e da Barra Alegre e "p'1r
ésse diviSor" até ~lcançar o braço
súl do Rio São Mateus;

. .. atravessa êsse rio e seg'le
nela contraforte que acompanha
~ margem direita do santa Cruz
até encontrar "o divisor das águas
entre os...rios :M:ucuri, por um lado,
e Itaunas e S.· Mateus", por Ol".
tro lado (serra do Map-Map
Crack) e ~'por êsse divisor" >:1té
as cabeceiras do carrego Limo
eiro... "

Confrontem-se êsses tr~hos com a
àecisão arbitral elogo se verá que pr~
valeceu a reivindicàçãa do Espírito
Santo, declarada extinta pela carta
de 1937. Foi como se o Espírito San
to tivesse obtido a sentença rescisona.
que em vão pleiteara perante o Su
premo Tribunal e em seguida conse
guisse decisão final a seu favor e
oposta à dos arbitras de 1914.

LAUDO EXOR.BITANTE

Para êsse resuj.tado, porém, o
p~:ocesso seria por demais sumário e,
como quer que seja, uão se pode con
testar que o laudo do Serviço Geogl"á
fico do Exército foi ~ exorbitante.
Transcendeu os limite~ de competência
impostos pelo art. 184 da carta de
1937. Não podia, portanto, ser aprlJ
vado, e, quando o fôsse, a aprovação
não sanária o êxcessc,.

A êsse propósito, os a.!'gumentos dO
Estz.do "vizinho revelam lamentável
conduta do dita.dor, mas não afetam.
OS' direitos de :Minas. Fi:-ma-se que
o laudo foi aprovado pelo chefe do
govêrno, que mandou lavra!" e publi- "
car decreto de aprovação: E jã êsse
decreto estava na Imprensa Nacional,
d'2:vidamente numeraão, quando o ?;u
vêrno mineiro, agindo junto de el€'
mentos i.nf1uentes do govêL-no feder:l.l,
ccns·egulu sUstar a publi~ção. .

Essa atitude, se,m dúvida decepcio
nante para o Espírito Santo, teve, jn-

riãicamente, o efeito de tornar frus
tranea a aprovação, que, por falta da.
necessária publicidade, não c::'egou a
existir. E inalterada ficou a situação.

JURISDIÇãO E POSSE

..- Não colhe também argumentar
que o laudo destinado a desmarcar a

. linha por força da l;arta constituclO
nal, vale por si e independia de apro
vação. Segundo aquela própria car·,a.,
os limites interestaduais constituiam
maté.ria de lei federal e foi por is'la

"que o d~reto-lei chegou. como se al~

ga, a ser lavrado.
Como quer que seja, porém, o lau

do do Serviço Geogr~.fico do Exército,
além de exorbitante, não merecia e
não merece ser aprovado, pela in
subsistência de seus fu~damentos prin
cipais.

A êsse respeito, é àe rigorosa justi
ça acentuar a nobre Intenção, o alto
uatriotismo e a ·complE'ta lealdade com
que se conduziram os peritos milita
res. Por isso mesmo deixaram êles
:no seu. trabalho os fundamentos e ra
zões de sua conclusão e fácil é mos
trar que se trata de razões e funda
mentos inaceitáveis.

Em primeiro lugar, como se cuidava
de apurar "jurisdiçãC''', necessário era.
fixar bem êsse conceito, o qual, en
tretanto, foi m.al fixado. Ligou-se 3.

jurisdição à idéia de posse, quandO
em verdade jurisdição é "imperium",
manifestação de soberania, direito de
governar, atributo de poder, cuja :la.
tureza essencia1ment€ política e '9:>
tendal não lhe permite confusão co:::n
a posse.

Para os efeitos em .apreço, a posse
res públicos intel'e5sa'dos. Não a sim~

co~sagrada pelas gerações e pelo ta.;i
to acô!'do ou aquiescência dos poJe
l"es públicos interessados. Não a sim-
ples presença recente de agenres e
autoridades, e isto mesmo sob o cO!!S

tante protesto da outra parte. Entre
tanto, para se ter idéia da· moderni
dade da posse ou incursão do Esoí
ri to Santo numa das principais re
giões em litígio, basta considerar es
tas palavras de uni ofício do interven
tor daquele Estado. datado de 13 de
julho de 1938: "Foi êsse o motivo que
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obrigou o meu govêrno a prosseguir
nas medidas tendentes a, sem invadir
território mineiro. regularizar a juns
cllção do Estado na região do alto S~O

:Ms.teus ou Cricaré, "onde até engo
não s·e enccm.trava nenhuma autor'ià
de pública regular."

Em. contraste, bem mais antigo foi
o ato da jurisdição de JY.finas, quando
em 1923, pela lei n.o 843, criou o !IlLl

nicípio de Itambacurl e, no ponto em
que os limites dêsse município atin
giam o Estado vizinho, os confins fo
ram descritos "pela serra dos Aim\'~

rés, cortando os rios São Mateus e as
cabeceiras do rio São José".

NAO RECONHECEU O nffiElTO
DO ESPíRITO SANTO

- E' preciso esclarecer que o lau
do do Serviço Geográfico do Exérci
to não reconheceu o direito do Espíri
to Santo em tôda a região limitrofe.
Ao contrário, proclamou o direito de
Minas na zona do Baneado ou Cajubi,
e na dos povoados de Bom Jesus e
São Sebastião do Mantena, São Felix,
FlOT'esta e Central! PaTtintio de con
ceito menos ~xato de jurisdiçáo, a.tri
buiu ao Espírito Santo as regiões do
Carrego S. liTancisco e do rio S. J09.Q.

Mas, ao atribuir a êsse mesmo Es
tado' as regiões de Vargem Grande e
Braça Norte. do São Mateus, os técni

. OO'S militares acentuaram ma~ viva
mente a exorbitância que cometeram.

Disse o laudo, quando à ~ primeira
dessas regiões:

"se, do conjunto das duas JU
risdições, algUIllá. vantagem - se
apurasse em. favor da jurisdição
mineira, ela deveria ser muito ch.
ra para obscurecer o "direito ter
ritorial" que legitimamente cabe
ao Espírito Santo".

E, quanto à segunda:
"Verifica-se que a parte ~m

apreço da bacia do Braço NOl"te
do São Mateus,' não tendo mere
cido que os agentes do poder cons
tituiào de ambo~ -os Estados le
vassem à sua população benefic~os

-que atenuassem as suas trist-es
condiçóes de vida, permanecem
sempre como '"terra de ninguem.··,
território abandonado, esquecido

ou ignorado, "fora de qualquer in
fluência jurisdicional"" Ao Espí
rito Santo, "unicamente porq~l~

lhe assiste o direito a esse terri
tório", -deverá ser atribuido o tre
cho da bacia do B:-aço Norte do S.
Mateus, compreendido entre a li
nha mineira, a léste, e a linha de
acidentes naturais, ao norte e a
oeste, que líni.ta a região· de an
ga indiscutíVél e pacífica jurisdi
ção mineira".

Reconhece, pois, o laudo que nenhu
ma, neESas regiões, é a jurisdição de
qualquer dos Estados Porque, então,
as atribuiu ao Espírito Santo? Porque
lhe assiste direito a êsse território. Oi:!

porque a favorece o "direito ·terri"to
rial"?

Mas isso (que se admite para argu
mentar) envolve o aspecto domin!al
baseado em tftulos, ou o debate histó~

rico e a "reivindicação -territorial"; e
pr€Cisamente isSo é que ficou vedado
aos Estados pelo art. 184 da carta de
1937. ~

Não podia o laudo recon"er a tais
critérios proíbidos para atribuir ao E:-.
pirita Santo as regiões que considera
"terras de ninguem'~. Outros haverhru
d·e ser os fundamentos e inspiraçôes da
solução, ainda que os ~da equidade e
os do senso politico. Nunca, porém.
titucional expressamente afastou. e
aqueles critérios que a disposição càÍ1s~
proibiu.

D.-fl'ROC~ENTE A PRETENSAO
ESPIRITOSSANTENSE

- Essas rápida-s coÍ1.sideraçóes mos
tram bem a improcedência da preter.
são do Espírito Santo, agora fundada
num laudo inoperante por falta de
aproV'ação e por exorbitância.

Acredito que o esclarecimento -.10
caso, a ser feito pelos competent~s

através do amplo e salutar debate pú
blico, já aberto, revelará os equivo
cas que obscurecem a questão e a.l
cançará a solução patriótica e justa
que todos desejam. Mas também é cer
to que de tudo há de resultar o re
conhecimento do bom direito doEs-

. tado de Minas. o qual vecerá a w.~

tural má "Vontade que merecidamen~e

desperta o oficialismo politico mineiro.
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o SR. ETELVINO LINS - Sr. Pre
sidente, peço a palawa, pela ordem.

O $IR. PRESIDENTE - Tem a pa
la"Ta o nobre Representante.

O SR. ETELVINO LINS (Pela or
dem) - Sr. Presidente, prevaleço
me dos últimos 10 minutos que a li
beralidade 'de V. Ex.a me concedeu,
s-em prejuízo da meia hora Regimen-

. tal a que tenho direito, para fezer li
g.eiros comentãrios a marge-m de a1
gum(lS considerações ontem desenvol
vida.s pelo nobre Representante da
Bahia, Sr. NestoT Duarte, em bri
lhante oração...

O Sr. Nestor Duarte - Muito obri
gado ao nobre colega.

O &..~. ETELvmo LINS - .,. que
tão magnífica im'PI"essão causou à As
sembléia.

São desprentenciosos reparos, que
me ocorreram· eSCliever hoje cedo.

A exemplo de todos os Membros da
Casa, estou lendo o projeto de Cons
tituição com o mais vivo ihterêsse e
os mais fiTmes propósitos de bem de
:seinpenhar o meu mandato.

Acompanhara, antes, os trabanios
da Grande- Comissão que. o elaborou,
através do "Diario. da Assembléia".
e, sempre que podia, freqüentando
lhe as reuniões. Não prevaleceu qUül
que- preocupação de ordem pa~idá

ria, ou qualquer estreito regionalismo.
nas elev&das discussões que se pro
longaram por muitos dias e que cons
titUem valiosos d'ocumentos que hon
ram as nossas tradições de inteli
gência e de cultura. Vâ1iosos do
cumentos que servirão, amanhã, para
a interpretaçáo do texto que iremos
votar ..Prevaleceu. na Grande Comis
são, do· começo ao fim, o mais vivo
espírito patriótico.

Senhores Constituintes. terá imper
feições o projeto. Imperfeiçóes de
forma e, ta·lvez, in...~erfeições de fun
do. Não é tarefa fâcil, sem dúrvida,
elaborar uma carta Política na gra_.
ve conjuntura que atravessamos, de
indiscu:tfvel inquietação mundial. Não
é tarefa simples elaborar uma. Car
ta Polftica numa fase que não sabe
mos como melhor desiguá-1a, se post
revolucionária ou se pré revolucioná-o

ria. Apontar-se-á, por isso mesmo,
aqui e acolá, no Capftulo sôbre a Or
dem Econômica e Social, aqUilo que
alguns chamarão de timidez, mas que
muitos chamarão de cautela aconse
lhável num país ainda em formação
e cujas riquezas l)€rmanecem inex-
plOradas, em estado potencial. •

Não devemos dar saltos no escuro .
Estamos aqui. em verdade, pa:ra votar
uma Constituição que seja u.m re
flexo das tendências do mundo con
temporâneo, mas que se apil"esente ri
gorosamente em dia com a realidade
brasileira, em todos os seus aspectos,
no que ela tem de mareante € imu
t.árvel. sobretudo.

Não estou, com isso. senhores CO:lS
tituintes, a defendoer ou a justificar
em bloco o capitulo dos direitos so
ciais, ao qual me referi, por assim
diZer, incidentem<ente. Poderemos
avançar mais um·pouco, poderemos
qu.ebrar a rigidez de certos limites im
pos.tos à intervenção do Estado no
domínio. econômico. Temos. com efei
to. de elaborar uma Constituição que
resista. tanto quanto possível, à mar
cha dos tempos. qu-e resista ao r-eacio
na.rismo vêsgo que procure entravar
o nosso progresso. Nem todos os ta
bus, porém. para usar de linguagem
tão em moda. dev-r;rão k abaixo.
Terá. imperfeições, por certo, o proje
to. E. para que sejam corrigidas, é
que se acha êle em discussão.

Uma fall"..a que de logo ressalta, é
o esoírito às vêzes exager~damente

an.a.1Ítico de que êle se re~re. Dispo
sitivos há, na realidad~, e, não são
em. número reduzido, talvez. Que jus
tificam a prooedência da assertiva.

Não iremos aqui destaeá-los. Estão
êles bem à vista. numa leitura, mesmo
!"É.:ni:da, do Projeto .

.Diiicllmente, no entanto, chegaria
mos, nesta Assembléia, a um entendi
mento sôbre o que pudésse e o que
devesse ser excluído do Projeto e en
viado para a legislação comum. Essa,
a verdade incontestãvel. O mêdo do
poder, a falta de confiança no pró
prio legislativo ordinário, o pânico
criado pelo sistema presidencial em
c~qüenta anos de reghne republica
no, ou a. convicção, nem sempre pro-
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cedente ,de que basta revestir um
principio àas i:n.signias constitucionais
para que ele seja executado, êsses, tal
vez, os motivos detel-minantes da ten
dência, cada vez mais acentuada, de
se incluir na Carta YJ.3.gna até mesmo
dispositivos meramente regulamenta
res.

Alguma ,r~zão assiste ao autor de
t::m estudo recentemente publicado no
D~ário desta Assembléia, por solicita
ç<1o do nobre deputado Sr. Nestor
Duarte, Quando salients.., nas consi
derações iniciais, que a inserção numa
Carta Política de textos próprios à
IegislaçJ.o ordinária, pode criar pro
blemas tão numerosos e de tal mag
nitude, que sôbre nenhum deles é
possível concentrar devidamente a
atenção dos legisladores e da opinião
extra-parlamentar. Além do risco de
tornar inúteis para o futuro ~s li
ções da experiência, se daqui' a alguns
anos se vir que provou mal uma so
lução adotada no texto constitucional,
ter-se-á que empreender uma labo
riosa, campanha revisionista para re
vogá-lo. E não admira - acrescen
te-se no estudo citado - que. os mais
afoitos pensem então em soluções ex
tra-le~ais.

t::sse ponto de vista foi defendido
~O!Il entusiasmo invl..ugar, ante-ontem,
nestl:':, P....ssembléia. - pelo nobre e ta
lentoso representante da Bahia, Se
nhor Nestol" Duarte, de cujas idéias
discordamos mas a quem não se pode
C!.ei."tar de render homenagens pelo
brilho- com que sustentou as suas co
rajosas afirmações, na parte referp.n
te ao capítulo que trata da ordem
cc~:.nõmica e socIal.

Se é e:<:ato que procedem, em parte,
aquêl:::,s. considerações, nada justifica
pc::- certo, o exagero oposto, isto é, o
exagero a que chega o próprio autor
do estudo mencionado, de que se deve
restringir a-Carta Magna a uma ga
rantia dcs principios constitucionais
bti,sicos. sob a alegação de nos encon
trarmos num peI'íodo post-revolucio
náriQ, em que a agitação dos espfr1
to!'; não permite uma visão segura dos
problemas nacionais. Enfeixar na
C3.rta Magna única e exclusivamente
ss càra(~terísticas democráticas essen-

ciais, -como se sugere, deixando que
leis orgânicas definam as atribuições
dos diversos poderes e das diversas ju
ri.sdições governamentais, é essa, não
há negai, uma tése indefensável. E
uma tése evidentemente revolucionária
Seria o exagero oposto, êsse. sim, pe
rigoso, em tôda p extensão da pala
vra. êsse. sim, por todos os motivos,
c.ondenável. Porque, poderá haver ne
Projeto em debate dispositivos que
estejam ainda sujeitos à experiência.
~.[as, não há no Projeto principios ou
idéias que se choquem com os nossos
costumes, com os nossos hábitos, com
as nossas tradições. Não há no Pro
jE"to principios ou idéias que se cho
quem com a conciência nacional.

Se:rá o Projeto vacilante no capí
tulo sõbre direitos sociais. Será. esse
capítulo, mai.s reacionário do que
avançado. Terá invadido demais a
seára da organização administrativa,
Terá adotado minúcias talvêz conde
náveis em matéria de organizaçáo fi~

nanceira. Terá esmiuçado outros as
suntos, o que deveria ser objeto de le
gislação complementar ou supletiva.
Terá. em suma, descido a detalhes,
desaconselháveis uns e perigosos ou
tros, que não' afeia.m apenas o texto
constitucional mas que- limitam, em
certos casos, a aplicação do próprio
principio consagrado, tirando-lhe a.
férça. e tornando-o inócuo.

O que há e o que se pode censurar,
pois, é o espirito da análise, de mi
núcia e de detalhe, de vários disposi
tivos. Pcderão' uns e deverão outros
ser excluídos do texto constitucional'
e remetidos para a legisl?.çs.o comum,

O que o Projeto não apresenta - e
ess~ essertiva desafia contestação sé
ria - é qualquer princípio que este
ja. em choque com a nossa formaçào
histórica. \

A indissolubilldade do c~samento e
o ensino religioso facultativo nas es
colas. entre outros, são princípios re
clamados pela propria consciência na-
cional. -

Essas. Srs. Constituintes, as pálidas
considerações que entende~os de fa
zer a guiza de resposta aos brilhantes
discursos ontem aqui proferidos pelos
deputados Nestor Duarte e Hermes
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iniciativa
as leis

--.
LIIr'..a. (Muito bem; muito bem. PaZ-
7nr::.s. O orador é e"..lmprimentaclo).·

o SR. PRES!D~ - o Sr. José
Augusto envia à Mesa o seguinte dis
curso pa..l"8. ser dado como lido:

O SR. JOS~ AUGUSTO - Sr.
Presidente: Na impossibilidade mate
rial de ocupar a tribuna da Assem
bléia., tal é .0' número de Represen
tantes inscritos antes de mim para
debater matéria constitucional, sir
vo-me da faculdade regiment~, en
viando à Mesa para que sejam pu
blicadas como discurso estas pala
vras com que acompanho as duas in
teressantíssimas letras que recebi,....
uma. do professor Otávio .Martins,
desta Capital, e outra do professor
Sud Menucc1, de São Paulo, ver
sando ambas o problema educaclo
n:tl, de cuja convenlenta solução de
pende o futuro da democracia bra
sileira.

O professor Otâv1o Martins deba
te quatro aspectos do problema: li
berdade de ensino, obrigação do Es
tado de prover a educação, restrição
ao exercício de profissões. liberais e
competência privativa da União quan
to à legtslação sôbre ensino secun
dário e superior.

Eis as suas sugestões:

TEXTO DO PROJETO· DE CONS~

TITUIÇAO DOS ESTADOS UNI
DOS DO BRASIL.

(Diário da AssembZêia, 28 de maio
de 1946, págs. 2108-212;4)

I

COMENTÁRIoS SÔBRE AS DISPOSIçõES
REFERENTES À EDUCAÇÃO E C'OLTtTRA

Liberdade de ens!no

A liberdSide de ensino é referida
n{) § 6.° do art. 159 (qu:e eSítabelece
a lii>erdade de cátedra) e no § 32
do art. 164" perle-ltamente destituido
de con:teúdo efetivo:

" ensino é livre à
p2J!íticula.r, respeitadas
que o regUlam".

Para ter sentido, o parágra.f()
transcrito dev-eris. determinar os 11
m!ltes dentro dos quais a lei poderâ

eSltabelecer restrições à liberdade do
ensino.

A meu ver, a lei pode e deve re
gulamenta.!' (embOlre de modo mais
lato porém mais eficiente que {)
atual) as condições de funcionamen
to das íns.tltuições que se proponham.
a expedi']:.. diplomas ou certificados
válidos para fins especificamente
previstos . em lei. Quando às ins,ti
tuiçóe5 . que nd.O visem tal fL"'1.alidade
(como é o caso, por exemplo, dos
seminários destinados à 'formação
do sacerdócio), a Constituição' de
veria garantir absoluta liberd2.de de
ensino, o que não impede, é claro,
s. obediência a disposições legais de
ordem g.eral como s.s que dizem re:5
peito à higiene escolan-.

Obrigaçõ~ cUJ Estaào em maté:ria de
educação

O dev,er dos poderes públicos de
JIÍante·r educação· s6 ngura' sob o
aspecto financeiro (art. 138) e no
texto dos' incisos VI e Vil do ar
tigo 5.° e do § 31 do art. 164:

'~Art. 5.° Compete à Uniã.o,
mas não privativa.mente...

"VI. Difundir o ensino.'
~'vrr. Amparar as ciência.!l, as

letras e as artes".
"AI',t. ,164. A Consti·tuição u

segura a plenitude dos seguintes
dimei,tos :

• lO .

"§ 31. A educação é direito
de todos e será ministra.da pela
fa.mflia e pelos poderes públi
cos" .

Sob êste aspecto, as constituiÇÕes
.de 34 e 37 eram muito mais incisi
v,as. Da. primeira co!lSlta:

" Art. 148. Cabe à_ Uni·ão, aOS
Estados e aos Municípios faTo
recer e animar o desenvolvi-
m-ento das ciências, das artes.· .
das letras e da cultura em geral,
proteger. . . bem como prestar
assistência ao trabaJha.dor iu-te
lectual.

" Art. 149. A educação é diretto de
todos e deve ser ministrada pela
fsmllia. e pelos poderes pÚ.bll~,
cumprindo a. êstes proporc1oná-
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la a. brasileiros e estra.ngei.;os
domiciliados no país, de modo
que possibilite eficientes fatores
da vida moral e econômica da
Na.ção, e desenvolva num espí
rito breslle1ro a consciência da
solida.riedad~ humanau

•

Da. segunda, constam as seguintes
dispOSições:

11 Art. 125. A educação inte
gral da pr.ole' é o primeiro dever
e o clire1to natmal dos pais. O
Estado não será estranho a êsse
dever, colaborando, de maneira
principal ou subsidiária, para
f.acilitar a sua execução ou su
mdr as d-eficiências ou lacunas
da educação particular".

liArt. 127. A infância e a ju
ventude devem ser obj~to de
cuidados e garantias especiais
por parte do Estado, que tomará
tódas as medidas destinadas a
assegurar-Ines condições físicas e
morais de vida sã e de harmo
moso des-envolvimel1lto de suas
faculdades.

"O abandono moral, intelec
tual ou fisic<l da infância ou
da juventude importará falta
grave dos responsáveis por sua

guarda ~ educaçã.o, e crría ao
Estado o dever de prová-las de
confôr·to P. dos cuidados indis
pensáveis à sua. preservação fi!'"
sica e moral.

«Aos pais miseráveis assiste o
direito de invocar o auxilio do
Estado para a subsistência e
educação da sua prole".

" Art. 128. A arte, a ciência e
o seu ensino sáo livres à ini
ciativa individual e à de asso-

ciações ou pessoas coletivas, pú
blicas e particulares.

"E' d~v-er do Estado contribuilr.
direta e indireta.m~nte, para o
estimulo e desenvolvimento de
umas e de outras, favorecendo e
fundando iastituiÇóe5 artfslticas,
cientllicas e doe ensino.

"Art. 1'29. A infância e à ju
ventude, a que faltarem os re
cursos necessários à educação em
instituições particulares, é dever
da Nação, dos Estados e dos Aru-

nicfpios a.ssegu;ra.r", pela fundação
de instituições públicas. de ensino
em todos os seus gl"aus,- a pos
sibllidadoe de r.eceber educação
adequada. às suas f aculdade5,
a.ptidões e tendências vocado
nais.

~l O ensino prevocacional e pro
fissional d-estinado- às classes me
nos favorecidas é, em matéria.
de educação, o prim-e:iro dever do
Estado....

.Art. 130. O ensin-o primário é
obrigatório e gratUito~ ..• "

Sem. aderir integralmente aos tre
Chos traIlJSCritos, parece-me que deve
ficar consignado na Consti.tuição 
embora de modo sucinto - o princí
pio fundamental de que ca.be aos po
deres públicos o dever de proporcio
nar educação em bases democrárticas,
visando oferecer. tanto quanto possí
vel, iguais oportur..1qades a todos para
o desenvolvimento de suas 31ptidôes a
bem dos interesses sociais e indivi
duais.

RESTRIÇÕES AO EXERcíCIO DAS PROFISSÔES
LIBERAIS

Constam dos §§ 30. o e 34. o do art.
164:

Art. 164. A Constituição ass~gma

a pl.enitude dos seguintes direitos:
.... - '

§ 30. o Salvo os casos de reciJ)1"o
cidade intemaeional admitidos em
lei, somente poderác exercer
profissões liberais os brasileiros
na-tos e os -naturalizados que te-
nham prestado serviço milirtar ao
pai:;;.

§ 34. Lo. Somente a brasileiro nato
é permitida a revalidação de di
ploma expedido por estabelecimen
to estrangeiro de ensino'" .

Estas disposições repetem as do ar
tigo 133 da Constituição de 34 e as
do art. 150 da de 37. Cabe assinalar
que. embora os parágrafos do projeto

. constituam restrições a direitos ou li
berdades, estão subordinados a artigo
cuja finalidade é garantir "plenitude
de direitos" E' evidente que o objeti
vo não é garantir direitos, mas defen
der uma classe (quase especliicamen-
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te a claSse dos médicos). A defesa
das classes profissionais é assunto ne
cessário e respeitável e deve ser con
signado na legislação pertinente ao

. a.s.cmnto. Não parece porém de!ensá
v·el que sejam introdUZidos na Cons
tituição disposições que têm de fato
êsse intuito, mascaxado porém sob
apareneias de defesa da n~ionalida

de que. a serem aceitas como tal, tra
duziram não um s'adio nacionalismo.
mas reprovável xenofobia. '

Admitido mesm'O qu·e os estrangeiros
devam ser· constitucionalm-ente proi...
b1dos de exeroer profissões liberais em
nossa terra, porque a restnção, no
caso de brasileiros naturalizados, de
permitir o exerc:icio somente aos que
tenh~m presta.dc serviço millrtaT ao
Brasil? A prestação de serviço militar
não constitUi evidentemente ga.:rantia
de patriotismo. E, uma vez que aos
brasileiros n;a,turalizados (mesmo que
não tenham p.restado serviço militar)
é permitido o exercício de cargos pú
blicos que teóricamente poderiam por
em muito maiores/riteos os interesses
nacionais, porque essa exigência cons
titucional em relação aos· que preten
dem exercer independentemente pro
fissões liberais? A exigência não é
mais que mero pretexto para evitar
que um medico estmngeiro, que venha
residir' no Brasil e obtenha naturaliza
ção, possa vir a clinicar: em geral não
terá idade que lhe permita. mesmo que
o d~ejasse. prestar serviço militar.

A disposição em causa inclui treCho
destinado a dar aparência de equiàa
de, quando ex-cetua os casos .de reci
procidade internacional. Mas há tam
bém aí um meio desviada ae tornar
inoperante a c=xceção: é 'o complemen...
to (I a.dmitidos em lei" pois. se há
vários países onde os brasUelros, uma
vez satisfeitas as exigências gerais da
legislação respectiva, poderiam exer
ce!" livremente as profissões liberais,
não há nenhuma lei brasileira que
"admita" essa reciprocidade.

Finalmente, qual é o fundamento
con:f-essável do § 34. o que restringe aos
brasileiros natos o dire:lto à revalida
ção de diplomas expedid~ per insti
tUJtos estrangeiros d-e ensino?

Oreio ter torna.do evidente que os §§
30. o 34. o são indefensáveis em princi
pio. pois, ou traduzem uma xenofobia
doentia, ou constituem subterfúgios
(como tal condenáveis) paraillltrodu
ziI na Constituiçá.o condições de de
fesa dos que se dedicam às profissõe~

liberais - defesa es.ta que pOde e d-eve
ser estabelecida de moo-o direto e
objetivo pela legislação sôbre o eXer~ .
cicio das profissões. onde deverão ser
devidamente considerados. não sômen
te o legítimo intexêsse dos' profissio
nais, como os inte:rêsses gerais da co
letividade.

Competência pri:vativa àa União quan
to à legislaçâo sóbre ensino secun

dário e superior
Estã consignada no inciso XVI do

art. 4; o a competência da União para
legislar sôbre o assunto. Embora ques
tionável, julgo aceitável o dispositivo
em face de nossas tradições na maté
ria. Parece..m.e porém m·ero la.pso tal
competência ser fixad~ de modo pri
vativo. Caberia no caso adotar dispo~.

sição análOoa-a à do art. 5. o, § 3. o da
Constituição de 1934, o qual determi
na que a competência fede1"al "não
exclue a legislação estadual supleitiva
ou complementar sôbre as mesmas
matérias. As leis estaduais, nestes ca
sos, poderão. atendendo às peCuliari
dades locais, supI'ir as lacunas ou de
ficiências da legislação f,e'~eral, sem
dispensar as exigências desta".

Rio, 2 de junho de 1946. - Octavio
A'. L. Martins. .

As indicações do professor Sua
Menuoci, que é um veterano das lides
cc ensino voltam..se para out'l:"&S
feições igualI!l.ente relevantes d'2. cau
sa educacional e estão expressas no.5
segUintes têrnnos:

"8. Paulo, 27-5-46.

Prezado e ilustre amigo - Dr. J os ~

Augusto - Saudações cordi.al1ssi.ma~.~

Em fins de março dêste ano, rec~b\.

uma sua carta em que me pedia 1l1~

dissesse, em síntese, qua1s os pnncl
pios qUe me p8.l'ecia devessem figl1:ar
na Constituição Federal acêrea de
Educação.
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Circunstâncias imprevisíveis, toaas
d.t; fôrça maior, impeàiram-me pudp.s'::;J
'satisfazer-lhe de pronto a sollcitaç§.o.
Como, entretanto. o projeto ainda !lâo
está em debate e no intuito de Cc)l"

responder à honrosa distinção C1e que
me fêz alvo, remeto-lhe agora alguma.:.;
considerações e sugestões a que o St:>'
nhor, profundo conhecedor do prol)l~

ma, dará a importância que mere.rc
rêm. E para não perder mais tem'!) ..},
entro logo na matéria.

A situação educativa do Brasil não
tem. como todos sabemos .nada de
alentadora. O último balanço de H14C:
revela que é falho e insuficiente o
nosso 3.lParelhamento escolar me.:5Jto
nas circunstâncias em que. há ma!~;

tempo, se vem cuidando do assuntou.
E é falhó sob os dois aspectos, o da
quanti'da-de e o da qualLdade. O prl
meiro depende do aumento das v~r

bas para ampliar o serviço e é , DOiS.
uma questão de dinheiro.

O segundo encerra problema mais
grave. Não sei se se lembra da ar
gumentação do nosso querido Teixen-a.
de' Freitas, em seu livro uQ que dizem
os nú,merosn , edição da Melhoramen
tos de São Paulo. ~le prova que a SI
tuação escolar-primária de nossa .!?á
t.."'ia ~presenta falhas enormes e q~c,

no entanto, poderia ser bem m.elhor.
sem o aumento de uma s6 escola' S~

o rendimento do trabalhados pro!es
sôres fôsse maior. Há~portanto. aen
tro de nossa grande pobreza Um in2'
gável disperdício. O livro não vaJ
aléc dessa verificação. Não .ienda
uní técnico do ensino não quiz o Llus
tre Secretário Geral do Instituto Bra.
sileiro de Geografia e Estatfstiéa aha
lançar-se a sugenr medidas de cor..
reção a êsse estado de cousas, que é ab
surdo e incompreensível para um pats
que não resolveu·o probleIíÍa da edll~
ção popular.

Ora, êsse baixo rendimento esc.)lar
". e. antes demais nada, resultado 1ja

opinião que o brasieliro médio faz d~

profissão de mestre-escola. Nós todos
estamos convenci-dos - e nSo faze
mos o mfnimo esfôrço para ocultá-lo
- de que essa profissão é das mats
humildes e figura nos últimos lugares

na escala das prõfissôes chamadas ~

berais. E isso criou um autêntico con'
plexo de inferiorida-de na conciêm'la
dos professôres.

E' fácil de provar o que estou afl.r
mando. Em primeiro lugar, amcta
não nos entrou na cabeça aquela
iaéia. norte-a~ericai:là de que o prc
fessor, seja do grau que for. prima
.rio, secundário ou superior. prec1.sa
t·eI formação de nível universitário.
Isso, hoje, na gra.nde República, e !J...r'1J

postulado. E não foi 3,celto por m~-a

basófia ou superfetação. E' que Oi

yankees sabem que entregam atJS
mestres O~ seus filhos quando és"oP,s
se encontram em fase imatu=a, aiuda
no limiar do apareci::lento da conc~

ência. A êsses homens mcumbe uma.
tarefa delicadíssima porque lhes cq.~

tocar nas molas mais intimas da es·
trntUFa psicológica do futuro homeHl.
mexem-lhe nos escaninhos mai:s re
cônditos da sensibilidooe e nela depo
sitam, em f arma de sensações e oot'
cepções, aquêles ingredientes imp'll
páveis e impoderãveis que condimo
nam a.o depois a eclosão da persona
lidade ,do a-d.ulto.

Não adianta fazer "blague" cem
êsse trabalho educativo dizendo que
nós, os mestres, lhe exageram.os o ..,a
101' e :i alçada, suprestimando-lhe a in
fluência e as conseqüências .. Os ex~m

pIos da Itália e dà Alemanha demon8
tram como é profunda e rálpida e!;SS
infiltração a-duc&.tiva e como atu~ sô~

bre a mentalidade humana. E, por
contra-lpartida. não é difícil vertfi~a't'

que foi a obra de educação que deu
fôrças 'ao povo norte-america.no -Da!'9.
estabelecer a resistência contra o des
gaste do pensamento fascista, ::motl
do-se vitoriosamente, com o seu s;1

cular trabalho de preparo dem~'"á·

. t.ico das massas, às conquistas da "'ilo
sofia totalitária.

Para realiza't aquêle delicadismo
trabalho a que vimos aludin-do, será
possível confiá-lo a homens sem os
conhecimentos sólidos que os creden
ciem para. o êxito da missão? Nós.
no Brasil, acredi'tamos que sim.

Nossas Normais - e" o Senhor sabe
disso taJ:l.to quanto eu - são, em
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geral, mal organiZadas. com cursos
mancos e deficientes. Há exceções,
m,as poucas. E quando se fala. "em
intensificar a remessa de professôres
para a zona rural, que é onde se aloja
o grosso do analfabetismo indígena,
como ninguém quer arrosta:r a perda.
do confôrto e como não há profis
sions.is na qu:~ntidade necessária, pois
a profissão é peuco tentadora. suge
re-se 'logo a criação doe cursos rápidos
para a formação de professorado ru
ral e até me.smo a nomeação de lei
gos, bastando que estejam' radica.dos
a.o meio e dêle não quen-am sair.
E nossos pr.p.f-ei.tos, quandôse trata
de nomear m·estr~ municipais, não
têm a menor preocupação no tocant.e
ao p.reparo daquêles a quem os ou
tro::: vão entrega,[" c.:::. filhos para se
rem educados.

Resultado: o mestrescola vka um
trabalhador intelectual sem· a J+Úni
ma importânci,a e as ,a.tjVitdades Que
exerce I classifiCàm-se, no conceito pú
blico, como coisa de 50men-os. ~ E o
reflexo dêsse espírito r.einante apa
rece na forma de r.emun.eração do
magistério. .

Venho acompanhando. há long-os
anos, a legislação das Prefeituras no
que se refere à fixação de vencimen
tos do funcionalismo municipal. De
pois de verificar dezenas' e dezenas
de decretos-leis, s.provados poelo Con
selho AàmilDistrativo .- São Paulo
possui hoje 305 Municípios - tenho
de concluir que· a. profissão de mes
trescola é a mais humilde. de tôdas .
Porque em' quase tõdas essas leis, o
Professor está sempre nos últimos lu
gares, quan-do náo mesmo n.o último,
abaixo do fiscal do distrito, do moto-'
rista, do encarregado da bomba dá
gua. do zelador do matadouro e do
cove1ro. .

No plano imediatamente acim·a, Es
ta.dos e Territórios. a remun.eração
normal do professor é invariàvelmen
te insuficiente. não raro irrisória.,
chegando mesmo, às vêzes, a ser
achincalhante' Não vai querer que
eu fun,damente as afirmativas. O
Senhor é um antigo estudioso dêSses
problemas ê estã ao par de tôdas as

misé-"ias porque passa o magistério
nacional, nessa dolorosa odisséia de
sua remuneraçãD.

Como, então, poderemos ter bons
professõres, que realli..em eficiente
mente um bom trabalho educativo,
se a carreira ~ vilipendiada? se
nós aviltamos as funções do magis
tério, começando POl' nega.r aos seus
executores aquela elementar condi
ção de uma ~olgada situação fina·n
cerra, que estabelece a dignid"'-<le do
ca.rgo, como vamos .:igi:t, depOis, que
êsses homens tenham influência e au-'
to.ridade moral sôbr·e .suas classes e
mereçam acatament<' ~ respeitO no
ambiente em que a.tuam? A que

.prestigio social podem aspirar essas
criaturas, perante a comunidade em
que trabalham, se nós não lhe con
cedemos nem mesmo o direito a um
·"standard" de vida decente. livre de
preoc.upações e· de sobressaltOs? E
que obra de otimismo e de fé pod-em
elas realizar, em detesa de nossos
filhos, se lhes criamos no intimo a
revolta, a má vontade, o azedume e o
pessimismo, coisas tôdas que êles in
filtrarão, na alma da infâILeia ignara
que nie absorve os ensinamento?
Afinal de contas nós estamoo que
rendo construir ou demolir o Brasil?
Porque, in-contestâ,velmente. só podem
progredir e s6 têm progrediJdo os paí
ses que têm. magistério dignamente
pago. .

Daí o ter de. dizel'-:t.p.e, meJ.l emi-
• nen-te amigo, que a p.rimeira e mais

urgente medida que a Constituição
precisa. assentar é a d:gni:ficação da
carr.eira d-e professor, de qualquer
grau. Um de seus artigos deve de
claTar peremptoriamente que náo
pode exercer ') magistério, em qual
quer setor educacional. seja. na es
fera municipal, estadual, federal ou
particular, quem nã.o tenha habilita
ção necessária, que deve ser como
mínimo o cmso sécundá:do e o curso
de especia'llzação profissional. E ou
tro artigo dirá logo a seguir como
fiea fixado o mínimo de remuneração
do professor, em todo o território na
cional. E neste ponto deixe-se dizer
lhe o meu pensamento.
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Os bacha.réis em Direito souberam
d-efender a Magistratura e_o Ministé
rio Público, estabelecendo o mínimo
da remuneração dos desembaxgado
res, juizes de direitc e promotores
públicos, pondo-os' em referência. aos
vencimentos dos 8ec.retários de Es
tado.

Imitem, agora~ os Srs. Constituin
tes ~sa bela e salutar pxática, fi
xando, por ex.empLo, -!1ie nenhum
professor brasilei1'o, de qualquer grau.
terá como ven-cimentos iniciais, quan
tia menor d·o que três quart·as pa-~

do que percebem os juizes de' direito
da entrância mais baixa. E estabe
leça que êsses vencimentos devem
Sêr irredutíveis e não possíveis de
des-contos por ímpostos ou taxas, sob
qualquer titulo ou pr·etexto.

Está claro que essas medidas au
mentarão as responsa.bi:i.ctadeS de to
dos nós no tooante à organização e
à manutenção do a.parelhamento edu
cativo~ encarecendo-o. Nã.o vejo.
porém, outra forma de fazer o Brasil
ir para a frente. nesse setor. Por
que a observação' me ensina que s6
cresceram. os países que deram im
portância ao magistério. Os Esta.dos
Unidos da América do Norte são a
nação mais bem aparêlhada do Glo
bo. E sua organização educacional é
a mais completa do mundo. Não co
lhe que me falem em abundância de
recursos natura:s, em temperamento
:-acial -e em outras causas. O Brasil
tem tantos ou maiores recursós. e sua
gente. qUe ~ntropolôgicamente não é
inferior a nenhuma outra. já fêz cau
sas que eu não s·ei se outras' raças. em
p3.!'idade de situação. seriam capa~zs

de fazer. O seu Nordeste, Dr. José
August.o. é um exemplo c'e fôrça. de
coragem. de denodo e de" teimosia.
Nas condições de total inf·zrioridade
em que aquela gente trabalha há mais

\ de três séculos, qualquer outra teria.
fatalmente. d-esaparec:do. E os nor
d.estinos estão não só cresc'endo, como
fcrnecendo elementos a outros Esta
dos. O Acre é um milagre de resis
tênch. E foi o Nordeste que o fêz.

Depois da América do Norte, outro
exemplo típico de cr·escimento é a
Rússia. Não nos embrenhemos no ci-

poal da controvérsia politica. Nós não
somos comunistas. Mas não é preciso
sê-lo para reconhecer o surto soviéti
co, que é fruto~ pr.ncipalmente, da gi
gantesca tarefa educativa empreendi
cia~ esfôrço que nós todos deveríamos
imitar.

E em nossa Pátria, o Estado que
mais cresceu, São Pa.ulo, se bem ana
lisado. não figura entre os mais ricos
em recursos naturais do Brasil. Pelo
contrário, d-epois dêsse exame, arro
lar-se-ía entre a fila dos menos bem
dotados. E cresceu. Por quê? Deve-o
à sua gente~ respondem-me. Mas sua
gente não é superior aos nord'estinos.
E'-lhes até :nf'~rior em resistência.
E tanto é v-erdade que OS nordestinos
vencem com assombrosa facilidad€ em
São Paulo. QUe é, pois, que produz o
progresso paulista? Só resta uma ex
plicação: é a prioridade do trabalho
educati'Vo. Sim:, porQlle, nesse capi
tulo. São Paulo l·eva uma dianteira

"pelo menos de trinta anos aos seus
irmãos da República. E é essa dian
teira que se reflete na sua hegemonia.
eC011ôm:ca e cultural.

Ora, São Paulo foi sempre o Es~

tado que m·~lhor pagou o seu magis
tério e bem que nestes três últimos
lustros não tenha mantido o ritmo
antigo, ainda assim, por fôrça do·. há
b:to, estêve sempre na. frente nesse
particular.

Não haverá, 8..SSim dificuldades em
concluir que, se o Brásil quis-er ter
civil.:zação e cultura, terá de pagá-las
como- as pagam os outros povos. E
Leremos de pagá-las todos nós indis
tintamente. E não em discursos e
pa.rolagem, mas efetivamente e de
contado.

I
Aliás, já é tempo. de acabar com

o:;'ssa balela muito nossa e que ouço
repetil' a tôda a hora, de que a "edu
cação" é função governamental e que
deve por isso, se.r gratuita a todos os
llabitantes porque sua manutenção
incumbe ao Estado. E', sem dúvida,
uma posição muito cõmoàa, mas não
verdadeira. A educação :'ncumbe à
sociedade inteira. Implica a respon
sabilidade da perpetuação da espé
cie, da persistência da sociedade e da
manutenção do grupo. E justamente
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porque realiza êsse trabalho fatal e
necessário da incorporação dos ele-o
mentos jovens aos núcleos em que
tiveram origem. conseqüência inelutá
vel da prolongada infância e adol€s
cência humana, a responsabilidade é
do~ todos, pois que tal incorporação
tem de ser feita lentamente, dentro
de moldes que garantam a unidade
espirttual e social de Codo o conjun
to. Há nisso - e ninguém. pode mais
negá-lo hoje - um trabalho d·~ soli
dariedade universal. Porque educação
é essenéialmente uma fórmula de
equilibr:o entre gerações iminentes.
Qualqu·er ruptura dês'se equilíbrio pode
determinar a desagr.egação do núcleo
e, por continuidade, a subversão social
até o desaparecime~to da espécie.

Ademais, se o homem não conse
guiu libertar-se dêsS'~ pesado f~rdo

que é prover à sua subsistência e tem
de e-ster a sua alimentação, pagan ~

do-a, porque faria jus a êsse estranho
privilég:o de empurrar à responsa
bilidade total do Estado a educação
de seus l"ebentos? A eXistência dos
filhos não é uma simples conseqüên
cia das reservas acumulad.as no orga
nismo animal, reservas pagas pelo
homem?

Fica, pois, bem claro que eu não
entendo que a educação deva ser gra
tuita. Pod·e sê-lo na fo:.-ma de ser for
necida. Mas deve o aparelhamento
educativo nacional ser sustentado,
ta1nbém, ,por ·um impôsto sôbre todos
os hab:tantes, impôsto de educação,
que' estabeleça o p.rincipio de que to
dos os moradores d·; nossa Pãtria
devem concorrer obrigatOriamente para
essa tarefa. Cinco cruzeiros que fôs
sem, per capita, seriam mais de du
zentos mil contos, com o que se pode
ria dar início a um movimento r-eno
vador de certa envergadUJ'a. D:go isto
porque os compromissos atua:s devem
ser mantidos, máxim·e os do Convênio
Nacional, parecendo-me mesmo de
muita utilidade que os seus clispositi
vos passem à nova Carta, fixando as
percentagens múiUnas de gastos com
a educação. tanto para a União, como
para os Estados, Territóxios e Muni...
cípios.

Desta. mane:ra, com êsses poucos
dispositivos, arrolados de acôrdo com
a ordem elesta exposição:

a)obrigaroriedade da exigência de
habilitação para o exercício do ma
gistério, com o mínimo do curso se
cundário e o curso de formação pro
fissional (co~cedido prazo razoável às
circu.n.scrições que não possam ad.otar
a regra constitucional imediatamente
e fÍX3ido também o prazo para substi·
tuição de prof€ssorado fera das con
dições) ;

b) fixação do mínimo de remunera
ção do prof,essor de qualquer grau .em
todo o território nacional, nunca in
ferior a três quartas partes do que
percebem os juízes de direito da úl
tima entrâncja, com a irredutibilidade
e intaxabilidade dêsses mesmos venci
mentos;'

c) inamovibili<iad€ do magistério
docente de qualquer grau e não ape
nas do -secundário e' superior, como
prevê o proJeto atual;

d) criação do impôsto de educação
pa.ra tOdos os habitantes, módico mas
alcançando indist:ntamente rodas as
cabeças;

e) estabelecimento da reSiponsabili
da<ie da União, Estados, Territórios e
Municípios quanto a obrigatoriedade
de gastar uma percentagem (nunca
menor de 20%) dE. suas arrecadações
com a obra educaJCiol1al; poderíamos
fazer algo muito interessante no s€Il
tido de mudar 05 rumos da educa~ão
nacional, ampliando-lhe a reduzida
esf&ra de ação que traDJSlPareceu no
Recenseamento de 1940, e melhorando
o t:po de ensino que.-mercê de um
conceito errado na apreCiação .do tra
balho do professor, nos está in
valid.ando os próprios esforças em
eX'e:cução.

Deveria eu faZ'er ponto aqui. que
esta carta já vai longa', Não posso
calar, entretanto, acêrca\ de um dis
poSitivo que, ao que me" informam,
pretende-se seja encaixa.c!o·na Carta:
é o que "manda reservar, no mínimo,
20 % das dotações pa~a o ensino à zona .
rural. Se é verdade que há essa ten
dência. peço-lhe que a combata. ~

um d:spositivo que não fará honra ao
Brasil porque representará uma nova
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demonstração de nosso espírito urba~
nista. Examine:

A população brasileira, p·elos dados
do censo g.e 1940. estava composta de
70% de moradores do campo e de
30% de habitantes da cidade. 1l:sses
números não são exatos, porque neles
foram comput<Uios c~o "citadinos"
todos os habitantes das zonas urbanas
e suburbanaS das sedes dos distritos
d.e paz e "de municípios cujos perí
metros náo chegam a a brigar nem
duas mil almas. Nós que somos do
interior, sabemos qu~ núcleos dessa
ordem são mdiscutiyelmente núcleos
rurais, vivendo à sombra das ativi
dades campezinas. M:as vamos não
discutir e vamos aceitar a classificação
oficial.

Assim, o tal dispositivo, uma V€z

aprovado, faria p!àticamente a inver
são da pos:ção estatística do problema
educacional: mandaria reservar 20%
das dotações para 70 % 'da população
geral e conce<d.eria 80 % dessas mesmas
dotações para os restantes 30%, mo
TaJdcres 'da cidade. E essa inversão
implicaria nesta coisa assombrosa: a
nova ConstitUição Brasileira deixaria
bem claro e patente, proclamando-o
num dos seus incisos, que ela reco
nhece a legitim:àad.e da manutenção
do analfabetismo na zona rural. Pois
se são necessários Quatro quintos das
verbas para cUidar da educaçã{) ele

.30% da população, como será possível
atenrd·er, com o quinto restante,' à
educação dos outros 7G%?

Puro disparate. 'Que a gente re
conheça, num dado momento, a exis
tência d-essa $ituação de fato, e com

. ela se conforme, até poder mudá-la. 'a.ãmit-e-se. Mas proclamá-la aos qua-
tro ventos numa Constituicão Fe
deral, assim a modos de ~quem a
cap:tula d:e incontornável, tenha a
pa-eiência.

Perdoe O meu velho e ilustre amigo
o ... :amanho desta missiva, que não
pone transformar-se em síntese. como
o senhor d·esejava. E abrace' quem
muitq. o acata e muito o admira. -

- Sud M ennueci.
Como vê, a Assembléia ConstitUinte.

há muito que meditou e aproveitou
nas sugestões oferecidas pelos d<>is
eminentes educa.dores, que nos maD-

claro no-que acima se reproduz, a lição
da sua experiência e o seu desejo de
verem a Constituição da nossa Pátria
dar ao problema fundamental do pais.
o ela educação, as soluções indicadas
pela conveniênda pública.

Di5coi"'clando, embora, de alguns "dos
pontos de vista exp-en-dirdos, f.elicito um
pela oportUItida-d€ que se m€ oferecee,
de traZer à Constituição a contribuição
patriótica e esclarecida de dois bra
sileiros ilustres na elaboração de nosso
estatuto constitucional.

São enviadas à Mesa as seg"1!.in
te.s e:menàas ,oje'l'ecidas ao PTp1eto
da Constituição: -

N.O 513.
ModifiC'ar o preâmlbulo, com a se

guinte redação:
Representantes do povo brasileiro,

reunidos em Assembléia Constituinte,
inspira~os peIt'!. confiança em Deus,
promulgamos a seguinte

Ao art. 1.0:
Substitua-se pelo seguinte:
Art. - Os Estados Unidos do Bra

sil adotam, como forma de govêrno,
a república federativa. Todo o poder
ronana do povo eem seu nome é exeT
cido,

Ao art. 2.°:
Supnma-se:

Justificação

VisíveIS' são- os defeitos de r€tlaçáo
do art. 1.0; afora os ecos em "ão"p

que agridem os preoe'.i.tos da eufonia.
o enunciado hostiliza a mdderns. dou-
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trina, presbando-se a confusões. Real
mente, à luz dos principios cientí
ficos atuais,' a Nação não se cons
titui pela União politica de un:dades
menOT'es. O conceito de Nação é sub
jetivo;' responde a um 'Pensam~to

abstrato. a uma realidade .m<:>ral, à
conciência' em que se a'Cha um gran
de l.úm.ero '<ie homens quanto à !pos
se, em comum, de um conjunto de
elem-entos de cultura, do mesmo pas
sado histórico e do mesmo destino.
,Z' a tese de J~llinek. Quer se c<m.
sidere o Estado como sendo a Nação
politicamente organizada, quer se
cOnSlder-e a Na·ção como. órgão do Es
tado, como pretende a doutrina ale
mã, não se pode concordaI' com a.
idéia do' texto. Por issc prapomos a
regra, mais si.m:ples e expedita, . que
paI"~e ir ao encontro do pensam-ento
que se quis enunciar, sem o risco de
possíveis confusões. A Constitui.ção
será uma lei tanto. Il"..ais perfeita, éom
tanto maior capa·cidade de sobre-,
viver, pela adapta:bilida-de às cí!"cu.ns
tâncias·e contingências novas que fo
rem ocorrendo, qua.nto mais concisa
sua linguagem. f'a.Cilitando. pela ge..
neraliàs.de e compreensibilid~de da
técnica, o trabalho da con.strução in
terpretativa.

Aprovao.1a q....J:e seja a emenda, queda
inútil o a,rt. 2.°, o qual deve ser su
primido.

Sa-la das sessões, 11 de -funho de
1946. - Samuel D::.arte.

N.O 515

Ao art. 1.0, § 2.°:
Substitua-se pelo seguinte:
§ 2. o A cidade do Rio de J aneiIo

no atual Distrito Federal, é "a ca
pital da União.

Justificação

A caI:lital do BlI'asil é, em verdade,
a. cidade do Rio de Janeiro e .não to
do o Distrito Feãeral; pois que êste
comp.reende, além' dela. e for·a do pe
rímetro urbano e suburbano, vasta
zona rural. A emenda visa corrigir
assim uma inexatidão, na. qual, aliás,
incoueu a. px6pria Constituição de
1891.

S. S., 12 de junho de 1946. - Al
tino Arantes. - ATthuT Bernarães.
- Philippe Balbi. - Souza Leáo. -.
M c:..rio Brant. - Da.niel earvalho. 
Neri da ROcha. - Jacy de Figueiredo.
- Bernardes Filho.

N.O 516

Ao art. 3.°, I.
Diga-se "os Estaéios", em vez de

"as nações".

Justijicaçfio

São tão cOl'lhecidos os conceitos de
":nacão" e "es.t~jo". cn:e se não torna

- ~. ,#o

neoessária a demonstração de impro
pried.ade do ~nno u~a.d{) no artigo.
. S. S .• 13 de junho ele UH.6. - Adro

aldo l'lfeSQ1Lita. - Barbosa da Rocha.
- Souza Costa. - Pedro Vergara. 
EIerophiZo Azam1.~'Uia. - Gastor.. En-
glert. Teoãomiro Fonseca.

N.O 517

Ao art.· 3.°, XVI:

Ensino primário, secundárfo, "pro~
fissional e superior.

Justijicaf}{io

Não consulta. aos. interêsSes do en
sino deixa.r à competência dos Esta
dos. €, multo menos, dos municipios,
legislar sôbre ensino primário e pro
fissional. Deixemos que o~ Estados
legislem sôbre o ensino normal; a
ma télia diz mais de perto com a. 01'-·
ganização do ~ofessol'ado primário
condiçóes de sua investidura, habi
litação, etc. Mas o primário e o pro
fissiooal interesando so povo em ge
ralou à espzcialização ~nica. ··e
clama orientação uniforme, em suas
linhas estruturais. Só à União de
verá pois, caber a competência quan
to 3. tão delicadas e importantes ma
térias, a não seü:' que se permita illlJ
regime 'de balbúrdia,. confusionismo
e incoerências na. mUltiplicação de
critérios a serem adotados pelos Ee
ta.d()s~me.mbros. A educação primá
ria deixaria de obedece:- .a um espí
rito de sistema., a um plano de ca
racterísticas nacionais. Os Estados
que ten."'lam parte ativa na difusão do
ensino primário, não porém nas nor
mas fundamentais de sua. organi
zação.



- 396-

Sala. das sessões,' 10 de junho de
1946. - SamueL Duarte.

N.o 518

Art. 3.°.
XIV _. Redija-se: ~10l'a.r ou dar

em conc~são OS serviços de telegra
fos, de rádiocomunicação, de nave
gação, aérea. de en~.rgia elétrica~ bem
como os de vias fem-eas que liguem
portos marítimos a fironteil'as nacio
nais ou transponham os limites de
algum Estado.

Acrescente-se:
XX - Determinar, fiscalizar e re

ver periodicamente· as tarifas de for
necimento de energia eletrtcs..

Justificação

O consumo de energia elétrica,
básico nas sociedades modernas exige
uma produção abundante, garantida
e de boas condições (tensáo e fre
qüência constantes).

A e~eriênda confirma o que Cl

bom senso logo determina:
- Usinas centrais de grande vulto

- e estas não !podem existir para
fornecimento exclusivo de uma vila
ou mesmo de uma cidadezinha (con
cessão municipal), pois, exigem uma
zona de fornecimento propo.rcivl1al à
sua potência .e que nas condições
atuáis da técnica, poderá, para cada
usina ser equivalente à área de um
cíxculo de duzentos e cinqüenta qui
lômetros de raio; sendo o alcance da
possibilidade do fornecimento ainda
maior quando há interligações de
usinas. ~

Sendo a zona de fornecimento re
sultante da posição da usina, ela po
de abranger parte de territórios de
mais de um Estado ficando assim pa
tente que nem os Municípios nem os
Estadoo deverão fazer concessóes de
seIlViços de energia elétrica.

Um sistema. de linhas de brs,nsrn1s..
sões e de rêdes de distribuição liga
dos a grandes centrais ~létrtca.s é ca.
paz· de garantir um fornecImento de
energia continua. e de quali.d,ade
constante, porque:

a) o capital invertido é m.inimo
por KW instalado nas usinas~ pois as
grandes unidades (máquinas) cus
tam por unirlade -de potência, me
nos que as pequenas;

b> o capital invertido nas grandes
centraís elétricas é sempre vultoso o
que p&mite e g·ararnte uma adminis
tração de técnicos, impassíveis de ob
ter para as p.e!J.uenas usinas de âm
bito municipal.

A d·ete;rminação. a fiscalização e
a revisão periódica das tarifas não
pode deixar de ser da competência. do
Govê:rno da União, );>01' motivos ad
ministrativos técnicos e políticos.

Em to:dos Os pa.ises do mundo, em
que o desenvolvimento da indústria
de en,ergia elétrica atírlgiu um nível
satis:fat6:rio, os coneessionários· dês
ses serviços, pro.curando sempre am
pliar - seus negócios, tem-se :reunido
em "holding" e '~operating compa.
nies" , istoé, ·em companhias de di
reção, engenharia e fianciamento .e
companhias de ~loraçã.o de servI.
ços.

As ações destas últimas pertencem
em sua maiorla às primeiras (hol
ding company) e estas dirigem te ope- .
rating col!llPanies" em diveIsas :t:e
gióes (municipios ou Estados) e d1S
põe de êampo de ação superior em
território aos municípios e aos Esta
dos.

Para. fugir à fiscalização, .a conta
bilidade das "operating companics"
costuma ser reunida por grupos, pela
"hclding eompany", que também se
encarrega de compra dos materiai') .

Mudança ·de máquina as maís .di
v,ersas são feitas de uma, "operating
company" para outra a.parecendo «o
rno material novo, sendo muitas ve
zes obsoleto.
. As comissões estaduais americanas
têm fracass·a'Cio na tomada de contas
das emprêsas e só o Govêrno Federal
américano, :por meio das Inter States
Com,ercial Comissions tem. consegui
do alguma coisa em inq'iLéritos sensa
ciO'1UJ,ts que apuraram. em. algumas
hotding companies~ d,i1Ji,dendos de
três mil cento e dOis por cento
(3.102%) . .

Assim administrativamente, a flS
caliZa.çã~ .e a determinação das ta.
rifas, rà.zoáveis, é impossível para. as
AlCiministrações Estaduais ou Munici
pais, que têm uma. zona de influê~
eis. menor que a. da semprêsas coli
gadas.

Têcnicamente as tarifas devem ga
rantir ao conce.ssioná.rio um saldo em
relação às suas d~spesas capaz de
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produzir a. justa remuneração d.o ca
pital, isto é. a receita proveniente
da.s tarifas dev-e, no mínimo, igualar
a. soma das seguintes parcelas:.

a) as desp.eS8.S de Administração;
b) as despesas de conservação;
c) a depreciação do material, a fim

de garantir sua pronta. substituição,
quando obsoleto ou gas'to;

d) a remuneração do capital isto é,
do dinheiro, invertido nas instalações

Pelas dificuldades ou antes impos
sibilidade adIniDistrativas dos Esta
dos e Municípios, a avaliação perió-'
àica do capital é quase impossível, e
além disso, sendo periódica essa. ava
liação, os munkfpios náo poderiam
manter um. cOIipQ técnico capas, para
operar de três em tras a.nos, durante
alguns meses.

A administração federal, com um
cO!'po técnico' razoável. terá. durante
todo o tempo, ocupação para êle.

Politicamente convêm. esclaxecer
que muitas vezes as ·tarifas terão fIe
ser majoradas (principalmente logo
após a terminaçáo de obras novas)
e dificilmente um Prefeito podeia
majorar tarifas sem sofrer grande
abalo em seu presetígio.

Sala das sessões da Assembléia
Nacional Constituinte, em 13 de ju
nho de 1946. -- Fe:rrutndo'Tavora.

N.o 519

Ao a:rt. 3. o, inciso xvn:
Substitua-se o inciso XVII do aT

tigo S.o, pelo seguinte:
"Promover, pe-r.ma.nentemente, p01'l

intermédio do Serviço de Estatística.··
e dentro de um pl-ano de cooperação
com os Estados e Munic~pios, o re
.censeam.ento geral da população e
de suasatividas".

~ Justificação

O meiso a substituir-se diz apenas:
"Fazer o a-ecenseamento geral da po
pulação". Ora. é sabido que existe,
custeado pela União, um. amP10 ser
viço de Estatística funcionando per
menentemente no Pais. A êsse ser-'
viço, em cooperação com os Estados
e os Municípios pode ser atribuido o
serviço :permanente do -recenseamen
to da população e das suas ativida
des evitando-se a gigantesca. apare
lha,gem e os dispênodios infindáv~is
com recenseamento periódicos, quasI

sempre falhos. pela falta de eficiên
cia dos elementos que são investidOS
numa função I tOda momentânea, ~
na qual prccuram ganhail' pecunià
Tiamente o máximo dentro do menor
tempo tem1X> possível, despreocupa
dos da realização de um serviço per
feito, que nada deixe a desejar. Da.i,
parece-nos, a perfeita razão de ser
do substitutivo.

Sala das Sessões, 19 de junho de
1946. - Nelson ParijÓs. - IrIaga
lhães Barata. - Alvaro Aderbal. 
LameiTa Bittencourt. - Moura Car
valho. - João Botelho. - Duarte
d'OZiveiT'a.

"N.O 520

Ao art. 3. 0 ,. inciso XV:
-Substitua-se o inciso XV do ar

tigo 3. o pelo seguinte:
"Organizar, sem prejUízos dos ser

viços locais, a defesa, permanente
contra osefeitoo da sêca na região
NOI'Ideste, e, em todo o país, contra
os ef.eitos das inundações".

Justificação

Nos -têrmos do inciso consoante do
Pr<>jeto, somente à União cabe pri
vativamente organizara. defesa con
tra os efeitos da sêca e das inunda
ções. Ora. nada deve impedir que OS
Estados interessados também inter
venham, nos limites de suas possibI
lidades, na defesa contra tais flage
les. Melhor seria mesmo. para a
completa eficiência <ios serviços que
fôssem atacados, uma estretita co
operação entre -ao União e os Esta.
dos. Em todo o caso, não é admissi
vel que, pOdendo o Estado fazer, por.
sua conta própria, serviços de defesa
contra a sêca e inundações. fique êle
impedido de Q fazer, pOO'que a Cons
tituição ineX9licã.veImente lhe reti
ra essa faculdade.

Salà das Sessões, 10 de junho de
1946. - Nelson parijós. - MagaM

lhães Barata. - Alvaro Aderbal. 
Lameira Bittencourt. - Moura Car
valho. - João Botelho. - Du.arte
d~Ollivez'ra.

N.o 521

Riedija-se assim o artigo 4.0 :

Art. 4.o Compete prlvaltiv.amrente t;,
União legislar sôbre:

I-Forma e B.lPresentação dois S'1m
belos nacicmais.
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li - Bens do d<mllÍnio fed-exal.
m - IncorpotraÇão d'OS seJ1'vicolas à

comunhá<> nacional. .
IV - Su:b-solo. mineração, metalúr

gica, águas e energias bid.To-elétTic~.

floresta, .caça e pesca.
V -' Tra.ba.Lho, produção e con.cm

mo.
VI - Limites dos ~oo, do Dis-

trito F'ed-e·ral e d'OS Texri.tórilOlS. .
VII - Direito privado e, bem assim,

penal. el-eir(.oTal e prooessual.
VIll - Org.aDlização jud:'icitária, ~a,l

vo a üos Esrta.dJos;
IX - Registros públioos e junr.aSo

comerciais. .
X - Tráfego rodoviário iln.t:er-e-~a

dual.

XI - Regime d~ porlos D.a'Vegaçáo
dle cabotag'em.

XII - Im.à.ooreção, entradas, natou
raJ.ização, extra.c:i!Lçã.o e exrpullsã.o dê
esuangeiros e emigraçã..o.

XIII -- Com.ércio exterior e 111te
rior. insr,ituiÇÕes cite crédiioo, câJmbi'0 e
traDb'"ferencia, pa.ra. fora do pais, doe
val-or'OO.·

XIV - - Sistema d'e metdli:das.
XV - Título e gs.'rantia d:os met.a;:s.
XVI - Direm-iz.es d!a educação.
~ - Ensino secunJdá.rio e .311..,.

poeri-or. .
~n - Exercício das profissões.
XIX - Desa·pr:opri3.1çóes .
XX - Requisibos cilVis e mili'ts.t'~.
XXI - Uti:liza.ção das policias mili-

tares doo Estados pela União.
Acre!oentte-se ao artigo 5:
"IX - Prover à organização, lns..

tT~: jUlStiça e gall"antia.s das pvli-'
cias militares.

Justificação

A em1endia além de modifiCar a c;is
tematização e a red.a.r"§.o doo a.rtiO'o~ o ,

altera o núm'ero final, desdobrand0-o
para criaJ., n·o caso, a.triblÜção con
cernente, à União e 3.1() Estadlo.

sala das S:esões, 12 de junho de
1946. - B~ Fortes.

N.lJ 522

Art. 4. o, n. o XII.
XII - Redij::.-se: Riquezas do sub

solo, mineração e metalurgia, - aguas

e energia hiClráulica; exploração de
energia elétrica; florestas, cSlça e
pesca.

Acrescente-se:
§ 1. o - A competência federal para

legislar sôbre águ~,' exploração da
energia elétrica. caça e pesca, n~Q

exclui a legislação estadual ou mu
nicipal supletiva ou complementar
sõbre as mesmas matérias, a qual
aterrdendo às peculiaridaàes locais
supra as lacunas· ou deficIências da
legislJ.ção federal, sem di~pensar as
exigencias àesta.

§ 2. o .- A legislação estadual ou
municipal admitida no parágrafo an
t€rior .poderá ser revogada por de
creto de Presidente da República,
.;luando perturba:r os objetivos da lei
federal.

Justificação

A expressão energia hidro-elétrica
não tem sentido. A natureza da ener·
gia elétrica não depende da energia
primária. Ninguém poderá eXaI!ll

nando uma corrente elétrica consta.
t2~r pelas suas característica.c: se ela
é hidro, termo ou eólo-elétrica. Quan
d.o muito poderá verificar se à al-

. ternada ou contínua, e, neste último
caso ,se foi gerada ou não por t4"n.

cli.·..uuno ou por piLlJ.a ou acumuladoI'
A energia hidl'á~lics. pode terapli

cs.ção simplesmente transformada em
f'nergia mecãnlca, sendo entretanto
uma ótima energia primária para
produção de energia elétrica.

O § 1. o proposto é, quase, cópia da
parte final do § 3.° do art. 5.° da
Constituição de 1934, tendo sido pre
vista a legislação municipal "Postu
ras.)

E' in:.po~sivel à legis~ação íederal,
no nssunto, descer a detalhes como
por ~xemplo tipo de postes ou lâm
p3.das, quanto' à ~.nergia elétrica, lo
cais próprios ou impróprios para a
pesca, utilização da água e locais para
banl1.os ou bebedouros etc.

Por outro lado, quer para distância
entre fios de uma rêde de energia
elétrica. con1i~ões dE" segurança de
serviço são necessárias normas técni
cas, cuja qbediência deve ser obriga-
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tória. Quanto as águas e a pesca.
-cuidados especiais devem ser exigi
dos, vindo daí a necessidade do § 2.°

Sala das sessões da Assembléia
Constituinte, em 13 de junho de 1946.
- Fernandes Tavora.

N.O 523

No título TI capitulo l, seção l,
- Substituir na alínea. XVI do arti

go 4. o a expressão ensino secundário
e superior por ensino de segundo grau
.~ superior.

Justificação

Proponho a adoção da emenda
e.presentada porque me parece de jus
1:.iça, incluir entre as atribuições da
União a competência para tratar não
130 do ensino secundário e superior,
mas também cIo ensino industrial e
do ensino comercial. Não vejo razão
para que não se iÍlclua entre as atri
l"1.üções da União a co~petência de
l-egislar sôbre matéria referente ao
~~sino industrial e ao ensino comer
~ial. Se o ensino agrícola está con
templado no plano superior da Edu
cação. dando o Govêrno aos agrôno
:::ncs o reconhecimento dos seus tí
tulos e diplomas, muito é de desejar
Q:le a medida também se ampliasse
e fêsse amparar o esfôrço dos jo
vens que se dedicam à Indüstria e
<:;.0 Comercio. sem out~n recompensa
que não seja a experiência da roti
na burocrâ-tica e a prs'~ica do tra
balho cotiniano.

Nos dias em que vivemos, da plena
vigência demc~rática, quando se ·pre
t.ende oferecer a todos, iguais opor
tunidades de vida. bem que a União,
~sim como procede em relr:.ção àque
1es que conquistam um título no es
~udo aperfeiçoado da terra como
z..gTôl".omos. apoiasse o esfôrço de mui
tos jovens qU€ ennleceriam nas fá
bricas e nos balcões, ensejando-lhes
meios pelos quais sentissem e alcan
çassem que a Indústria não se encer
ra nos limites da oficina ou nos ba
lan~~cs das organizações poàerosas e
que o Comércio não se resume apenas
na E'-speculação grosseira do" pêso a
da medida.

Em face da complexidade cada. vez
mais crescente e atuante na vida eco
nômica brasiIerra, é mister que cuiae
a União de ültensüicar, de estimular7

de aperfeiçoar, e de favorecer o en
sino industrial e o comercial. ofere
cendo aos industriários e aos comer
ciários condições que lhes permitam
apreender .raclQnalmente em Escolas,
Institutos ÓU Academias, os fenôme
nos econômicos, desde os mais sim
ples e triviais aos m3.is difíceis e com
plexos .

" Ilustrados pela ciência e pela téc
nica, conseqüentemente surgiriam a
imediata vantagem de se tornarem li
gados à educação do povo e o evi
dente proveito para o Govêrno. de
dispor de intérpretes autorizados dos
fatos econômicos, consultores e orien
tadoresdo poder público, das p.m
prêsas e da população em geral.

E isto não pode ser alcançado com.
meh~or facilidade, se se aprovar em
carãter definitivo a expressão. ào pro
jeto "ensino secundário" que ali foi
tomada na mesma acepção com que
apereceu na carta de 91, quanào ser...
via apenas para designar todos ~

ramos de ensino do segundo grau.
Logo após aquele ano o ensino se
foi ampliando e chegou hoje a tal
grau de desenvolvimento que várias
de suas modalidades fogem da ór
bita do ensino sec~dário. Até 1391
a expressão "ensino secundário"
abraI!gia todos os ramos de ensino
ccnsidercdos de segundo grau. A
partir de 1891 a ciência de educação
progrediu bastante e dessa evolU(~ão

surgiu como ef~ito primeiro o apa
recimento de novos graus do ensino
que fical·am fora. inteiramente à
margem daquele dispositivo consti
tucional. Para que ~e dirtmissem con
fusões o Convênio Estatístico de 1931
procede'~ à classificação geral do en
sino e não obstante a nova discn-

":minação apresentad3., reviveu a ex
'Pressão ns Carta. de 34. Com a Cons
tituição de 37 atribuiu-se à União a
competêncb. para fixar apenas U as
diretrizes da educação nacional".

Agora em pleno renascimento de
mocrãtico, estamos às vésperas de
!:lOVO Estatuto Básico. Oxalá que seja
promulgado sem que a aplicação dos
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seus dispositivos cause constrangi
mento ou decepção, maximé quando
êste se prende a interêsses de clas
~es, laboriosas e ordeiras como as do
Comercio e da Indú~tria.

Adotando-se a emenda proposta
não llaverã prejuízo para. o ensino
secundário, de círculo reduzido para
que nele coubesse o ensino de segun
do grau, êste de tal amplitude que
pode abraçar e conter o próprio en
sino secundário, sob qualquer das
formas por que se apresenta.

Sala das Sessões. 12· de junho de
1946. - A. de Nováis Filho

N.O 524

Ao art. 4.o, inciso XI:
Substituir o inciso XI do art. 4.0

pelo segulnte:
"Trabalho, produção e consumo,

sc:m prejuízo da legislação estadual
ou municipal supletiva ou comple
mentar" .

Justificação

Casos haverá. em que o Estado ou
Município terá que intervir para a
per!eita organização do trabalho, pro
dução e consumo dentro do seu ter
ritório. Nos térmos do inciso XI do
art. 4.°, do Projeto; isso, porém, lhes
é vec.ado, por ser matéria privativa
lIa União. Não deve ser tanto as
sim. Convêm deixar-lhes a faculda
de de também regularizar o traba
lho, produção e consumo dentro do
seu território, fazendo-o, porém, de
maneira complementar ou supletiva,
sem afetar ou deSVIrtuar as linhas
mestras da legislação federal acêrca
da matéria.

Sala das Sessões, em 10 de junho
de 1946. - Nelson ParijÓs. - Ma
galhães Barata. - Alvaro Adolfo. 
Lameira Bittencour:. - Moura Car
valho. - João Botelho. - Duarte
d'Olive!ra.

N.O 525
Ao art. 5.°:
Substituam-se pelas disposições

abaixo o proêmio do aItigo e os nú
meros VI e VIII:

Axt. 5.° Também compete à União
mas não privativamente:

I. velar na guarda da Constituição
e das leis;

VIII. proteger as belezas naturais
e as obras e monumentos de valor
histórico e arlístico, podendo impe
dir a evasão das obr.as de arte.

Justificação
Do projeto:

Art. 5. o Compete à União. mas
não priva,tivamente,. velar na
guarda da Constituição e das
leis, e ainda o seguinte:

VIII. proteger as belezas natu
rais e as obras e monumentos de
valor históricos e artístico.

1 QUANTO AO PROÊII-ITO - O proje
to não traz o n. o I da. emenda.. A
matéria dêsse número, enquadra-o o
artig~o no seu proêmío. Por que?
Nada o explica.

A .emenda, com o inciso em aprêço
reproduz disposições correspondentes
das Constituições de 1891 e 1934.

2. QUANTO AO !.° Vln - Também
neste i~1Císo a emenda .repete dispo
sicão da Constituição de 1934, que
aútorizou a União -e os Estados a
proibir a evasão das obras de arte.

Como diz a Constituição espanhola
de 1931. "tôda a riqueza artÍStica €

histórica do pais, seja quem fôr o
seu p.roprietário, constitui tesouro
cultural da nação" .. Por isso mesmo,
deVe estar "sob a salvaguarda do Es
tado" a quem é necessário reconhe
cer a' competência ;para "lhe proibir
a e},."'Portação".

Por meio de um inventário, que Q

tenha por objeto, o Estado poderá
assegurar-lhe a gua.rda e velar pela
sua conservação.

Em 12 -de junho de 1946. - Clo
àomir Caràoso .

N.C 526

Redija-Sle o art. 6.°:

- São perderes da União o Legis
lativo, o EX'ecutivo e o Judi'Ciário, har
monizados em têrno do inter~ pú
.blico e ind'ependentes c.entro das res
pectivas atribuições constitucionais.

Justificação

Parece que a nossa redação esclar-e
ce e qualifica a harmonia dos Pode
I'res da União, ao mesmo tempo que
define como seus limites os que a
OOIllStituição lhes traça.
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o projoeto repete o musical "harmô
nicos e independentes entre si" da
Constituição de 1891. sem definir que
esp·écie de harmonia e sem pôr limi
tes à independência. sendo certo que
o "entre si" é vago e dá motivoo para
c:rer que o limite ê o choque de um
podeT com outro.

Sala das S€ssões, 13 de junho de
194.6. - Gabriel Passos. - Magalhães
Pinto. - José Monteiro de Castro.
- Toleif.o ·Pisa. - José Bonifácio.

N.O 527

Sunrima-se a Seção VIII, Disposi
cóes •finais ào Capitulo III do Título
ÍI, acresc·~ntando-se os seus dois ar
tigos com o parágrafo final à Seção I,
DislJOsições gerais, do mesmo Capf

....ulo.
Justificação

As disposições reunidas em seção
sob ~. emenda de Disposições finais são
diSposlções gerais, que não devem
ccnstitulI seção s·sparada.

S. S", 12 de junho de 1946. - Bias
Fortes.

N.O 528

Substitua-se no art. 7.° a palavra
Poder pela Órgão.

Justificativa

Essa modificação decorre da orga
nização do Poder do Estado uno e har
mônico, servido pelos órgãos legisla
tivo, executivo e judiciário indepen
d·:;..l1tes no desempenho do mandato
popular.

Sala àas Sessões, 12 de junho de
194;6. - Hugo Carneiro.

N.o 529

Ao art. 10:
Suprima-se a cláusula "antes àe to

mar assento".

Justificação
Rigorosamente, a. disposição do ar

tigo é desnecessár:a, por se tratar de
matéria regimental. Como entr-etanto,
no texto àas Constituições anteriores
~ura. o compromisso ào chefe do Po
der Executivo, não é demais que o
mesmo se imponha aos membros do
Congresso. Curioso e que idêntica
exigência não se formule aos mem-

bras do Supremo Tribunal. Em boa
técl1ica, o pr:ncípio devia ser consa
grado numa fórmula. genérica, na se
ção rI, capítulo I, do titulo Ir - Dos
poderes. A conservar-se o disposltivo,
parece-nos supérflua a indic<lção do
momento, pois a praxe universal é
tomar-se o compromisso antes que o
titular entr-e a exercer o mandato ou
a. fW1Çáo. A cláusula entra num d.,:;ta
lhe de regim-ento; deVe ser elbúna
da, a bem da técnica.

S. S., 10 de junho de 1946. - Sa.
muel Duarte.

N.O 530
Ao art. 11:
Substitua-se por êste:
Art. 11 - Cada câmara terá um

regimento interno, onde regulará:
I - ,a compoê,.ição e eleição da

Mesa;
II - a organização da sua secrc"

taria e a competência para a no
meação dos respectivos funcionários,
bem como para os demais atos que
lhes dig·am respeito, observada.s,
quanto às condições e formaJlda.cles
dêstes, as disposições gerais sóbro
o funcionalismo público;

III - o seu funcionamento;
IV - a pOlícia da sua sede:
Parágrafo único - O l'cgirncn to

assegurará, tanto quanto possível, ll.
representaçã.o proporcional das ban..
cadas partidárias na conclusões par
lamentares.

Justificação
. Do projeto:

Art. 11 - A cada um:1,. das
câmaras compete dispor, em
..regi::'''C:I1to interno, sobre 11 :-;Ul\
própria organização.

§ 1. o - Incluem-se CUtrc U$
atribuições de cada uma dcllUJ:

I -- Eleger a sua Mc:,u.
li - O!'ganizar a sua :;ccrc

taria e prover, na forma da te!
os respectivos cargos e fUll(;Ócs.

m - Regular a sua lJol1-
cia.

§ 2. o _ Na consti tulçfl.o dll.s
conti$sões, assegUIar-sc~á. tan
to quanto :possível, a re!~!'l'l'cn
tação proporcional dos })1I.rU
dos nacionais que parL!c1p\:m
da respectiva câmara.

1. Não cabe, propriamente, n nc
huma das câmaras dispor sóbrc a.
sua. organização. Não mais lhes com-
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pete a verificação doe poderes dos
seus membros. Senado e Câmara dos
Deputados org.an;z.am-se de acôrdo
com a Constituição e a lei eleitoral.
As respectivas mesas e secretarias,
sim, são organizados por um e outra.
O Regimento ddispõe também sôbre
o funcionamento das duas Casas.

Assim, o ~I'ojeto precisa de ser
emendado no artigo em aprê':to.

2. A emenda atribui ao regimento
a competência que lhe deve a.ssistir.

E' claro, quanto aos funcionários
das secretarias de uma e outra câ
mara, que ficam sujeitos ao estatuto
dos funcionários públicos. Apen~, a
aplicação dêste é cometida ao Senado
e à Gâmar,a dos Deputados. São
essas casas que nomeiam, promovem
licenciam, comissionam, aposentam.,
dmitem e põem em disponibilidade
os respectivos funcionários, mas isto
de acórdo com aS leis que Iegula~
rem os casos.

Em 3 de junho de 1946. -eZodo
mir CardOso.

N.O 531

Depois de situa'das conveniente
mente na Seção I, Disposições gerais,
redijam-se assim as di...-.posições da
Seção VII, Do comparecimento dos
Ministros .IU, Esta.do, do Capitulo TI.
Do Poder Legislativo, no Ti't'ulo TI,
Da União:

..Art. - A Ca.mara dos Detput3ldos
e o senado Fede:ral podem CQ'Ilyocar
qualquer Ministro de Esta'Cio para lhes
prestar informações sétbr'e questões
previamente lndicatla.s, atinentes ao
seu .Ministério.

S 1.0 Gabe, igualmente, a. faculdade
dêste artigo às comissões da Câmara.
dos Deputados e do Senado Federal.

~ 2.° A Câmara dos De-putados e o
Senado Fede'1"aI, cu as I"esp~tivas co
missões, desig;narl3.o dia e hora para
a audiência do ~finistro de Estado
que lhes queira solicitar pro-vidências
legislativas ou. prestar esclarecimen
tos.

§ 3.0 A falta de com1>2:recimento
&em justificaçã.o ~rta em respon
sabilidade do Ministro.

J 'UStificação

Parece melhor simematizada s. lDA
téria dlOs três artigos da Seção dan.
do-se-lhe a presente redação.

Sala das Sessões, 12 de junho de
1946. - Bias Fortes.

N.o 5'32

No OaJpítuto TI, Do PodEr Legi$la
tivo, transponha-s'e a seção VI, Da
Comissão Pe:rma,nente iho Congresso
Nacional, dando-se esta ordem às
seções do Capítulo:

Seçã.o I - Disposições gerais;
Seção II - Das atribuições;
Seção m - Da Câma.ra dos De;m

tados;
Se,ção IV - Do Senado;
Seção V - .Da Comissão Perma

nente;
Seção VI - Das leis e 7'e5oluçõ€:.$.
Surprima~~ a Seção VI, Do compa~

recimento dos MinistTlos de Estado,
a'Crescentando-·se as suas disposiçõe:5
às àa Seção I, Disposv;ões gerais.

Justificação

Há melhor lógica na sistematiza
ção proposta, a:proximando-se a Se
ção Da Comissão Permanente das Se
ções Da Cdmara dos Deputados e Do
Senado, órgãos ãe que ela promana.
Por outro la-do, havendo no Capítulo
ull1.á l::1eção com Disposições gerais re
ferentes ao q1..le diz respeito, simultã.
neamente, à Câ.mara dos Dep~tados

e ao Senado, ns,o há razão para que
dela se destaquem as disposições que
dizem respeito ao comparecimento
:perante essas câmaras d{)s Wnistros
de Estado.

Sala. d36 Sessõe2 , 12 de junho de
194:6. - Bias Fortes.

I'.O 53?
Ao art. 11:
Redija-se as:;;;l!!l o n.o TI:
"TI. Organizar a sua 5eCr-ct:nia e

prover, p:-ivath"::>.mente, na forma do
respectivo regimento interno, os S€US

cargos e funções".

J ustij~ação

Com o desenvolvimento das neces"
sidades z,d!ninistrativas' as fUnções,
direitos, deveres e obriga'ÇÕes do fun
cionário público tomz.ram diversas de
nominações. P.or isso tornou~se ne
cessário a d-esignação de uma pala
·VIa que sigriificasse de maneira ge
nérica tõdas aquelas atribuições.



- 403-

. A Constituição de 1934 usou a. ex
pressã.o "prover", ora. também usada.
.no projeto da Constituição como ex
pT~ genérica. e com a mesma. sig
nificação.

Sala das sessões, 12 de jtmho de
1946. - Pedro Dutra. - Celso Ma
chado. - Duque de 111esquita.. - M il
ton Pra14es. - Benedito Valadares.

6.° 534

Pa..&.-ágrafo único do art. 24:
Suprima-se.

Justificação

É matériz.. regimental. Colocada na.
Constituição, restringe a soberania do
Congresso.

Sala das Sessões, aos 12 de junho de
1946. - José Alkmim. - !A.ltredo·Sá.
- Milton Frates. - Lahyr Tostes. 
Celso Machado. - Israel Pinheiro. _
Olinto Fonseca. -, Juscelino Kubits-
.chek. - Pedro Dutra.

N.o 535

Na Seção m, Do Senado Federal,
no Capítulo II, Do Poder Legislativo,
do Título II, Da União, redijam-se
assim os artigos 31 a 33:

"Art. 31. Compete privativamente
ao Senado Federal:

I. Aprovar, mediante voto secreto,
a nomeação:

a) de magistrados. nos casos indica-
dos na Constituição; .

b) do Procurador Gera.l da Re
publica;

c) dos Ministros do Tribunal de Con-
tas;

d) do Prefeito do Distrito Federal:
e) dos chefes de missão cL.?lomática.
ll. Autorizar a intervenção federal

nos Estados, no caso do D.o IV do a.r
tigo 117.

m. Autorizar empréstimo externo
de E!tado, do Distrito Federal ou ele
Município (art. 127, XIn).

IV. S~pender, no todo ou em parte,
a execuçao de lei, decreto ou a to de
clarados inconstitucionais pelo ór
gão competente.

V. Declarar a existência da bitribu
tação de impostos, determinando qusl
dêles deve prevalecer (art. 127, IV) .

VI. Autorizar o aumento por deter..
minaqo tempo do impõsto de exporta
ção, nos têrmos do art. 130, § 6.0

vn. Julgar o Presidente da. Repü..
blica e os Mini<;tros de Estado nos c&-o
sos indicados nesta Constituição.

Parágrafo único. O Senado Federal.
será presidido pelo presidente do Su
premo Tribuna.l Federal quando fun
cionar como tribuna.l julgador.

J ustijicação

Além de coordenar a. matéria de três
artigos em um s6, a redação desta
emenda. completa as atribuições pri
vathrs.s do Senado Federal com os ns. V
e VI, aue foram omitidas na redação do·
projeto.

Sala das Sessões, 12 de junho de 1946:,
- Bias Fortes.

N.o 536

.t\-.rt. 34 - VI - Suprima-se.

Justificação

Compete ao Congresso dar as verbss
para as obras e serviços· e ao Executi
vo resolver sôbre a execuçã.o da obra
in-concreto.

Sala das Sessões, aos .. , de junho
de 1946. - Benedicto ValZadares.
Gustavo Capanema. - Alfredo Sá. 
Milton Prates. - Lahyr Tostes. 
Joaquim Libânio. - Welington Bran
dão. - Duque de Mesquita. - Rodri.
gues Seabra. - Celso Machculo.
Augusto Viégas. - Bias Fortes. -'
Israel Pinheiro. - João Henrique. 
Olinto Fonseca. - Juscelino K'Ubts
chek. - Pedro Dutra.

N.O 537

Suprimir tôda Seção vn do Capi
tuIo TI, que consta dos artigos 47, e
seu parágrafo único, 48 e 49.

Suprimir na' Seção IV do Capít.ulo
III, o artigo 66 e seus parágrafos.

Suprimir na Seção IV do Capit~lo

m, o item IV do artigo 64. E ~r'E:'.s

centar, antes do artigo 65. os seguin
tes artigos:

Art. Os Ministros de Estado não
pcderão comparecer às sessóes do
Congresso e s6 se comumcaráo ~o~

êsse órgão por escrito, para os neces
sários esclarecimentos, ou em co~e

rências, em suas comissões quando
silicitarem ou forem solicitados

Art. Os Ministr().~ de Est3.dO não
são resPoDsávds perante o Co~..soo
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ou os tribunais pelos conselhos da1.cs
ao Presidente da República, mas res
pondem pelos atos que violem a lisU
ra administrativa e os prindpios le
gais.

Justificação

As presentes emen'Cias têm por o?
jetivo afastar do nosso projeto c..e
Constituição os pendores francamé!lt~

parlamentaristas que no mesmo se
encontram. Por isso, propor...ho que
se suprima do projeto tôda a S~ção

VII ào Capitulo Ir (arts. 47 e ScU3

parágrafos, 48 e 49), que trata QG

cumprimento de l..:!inistros de Estq,do
ao Parlamento, norma esta, ali3.~,

transplantada da Constituição de 14 ~

constante do seu artigo 37 e pará
grafo 2.°.

Ainda mais: impõe-se, igualmente
c afastamento do artigo 66 do proje
to, bem como de seus parágrafos, que
tratam dos crimes de r-esponsabilida
de dos Ministros de Estado e que n§.ú
passam igualmente de translados do
artigo 62 e parágrafos 2.° da Constl
tuição de 34.

Em conseqüência, portanto. teI!lo~

de suprimir o item 4 do artigo 64 do
projeto, que fala do comparedm~n!",()

dos Ministros de Estado à Camâra e
ao Senado "para os fins indicados n'3,
ConstituIção" .

Para restabelecer o equilíbrio do
sistema presidencial, proponho qU?
acrescentemos antes do artigo 65 do
projeto, dois artigos: a) comunicar-so
o Ministro de Estado com o CongTAs
so: por escrito ou em conferência. em
suas comissões, quando solicitar ou
for solicitado; b) estabelecer que o
Ministro de Estado não é responsá
violem a lisura administrativa e os
pre<:eitos legais.

No regime préSidencial, os Ministros
de Estado não são responsabilizados
politicamente pelos conselhos daxios ao
Presidente da República. A reSíOOn
sabilidade fica com o Chefe da Naçio
Aquêles respondem pelos crimes qua
lificados nos têrmos da prese1J.+;e
emenda. Nos crimes comuns e nos de
:-esponsa.bilidade, serão processados e
julgados p~lo Supremo, e, nos conexos
com o Presidente a~ Rp'-pública, pe.!.a.

autoridade competente para jul~a

menta 'dêste, nos rermos da Constl
tuiçã.o de 91.

Por fôrça do regime presidencial, os
Ministros não podem comparecer às
sessões do Parlamento, e só por escri
to se comunicarão com as Casas Le
gislativas. ou pessoalmente, em con
ferências com as suas comissões, con
forme o estabelecido, em linhas gerais
no modelo norte-americano.

Relações mais profundas, servirão
apenas para acirrar conflitos e anta
gan:smos cegos, com sérios prejuízos
à Nação, que se encontra, aliás, de
samparada de partidos políticos tra
dicIonais e de' métodos de educacão
p~~u. -

"A restauração do regime parla
mentar - obtempen:.va Alberto Tôr
res - seria a maior demonstração de
incapacidade política que poríamos
dar". E acrescentava: "A obra legis
lativa do parlamento imperial. pobre
e má. foi sacrificada aos vícios de
parlamentarismo" .

O sistema temperado do projeto
desmente a gênese da divisão dos po
deres. E dentro em pouco. de acinte
em acinte ao sistema presidencial es
taremos a braços com o parlamenta
rismo, inadptável a.o nosso meio, com
o seu cortejo de academicismo incon
cebível e transplantação de principiOS
inteiramente alienigenas.

Foi o que aconteceu no império. Em
breve, não obstant€ a figura central
do Imperador, nada impediu que õ
regime monárquico mergulhasse no
mais desenfreado parlamentarismo,
com o respectivo Presidente do Con
selho, com o comparecimento contínuo
de !vtinistros para responder a inter,:"
pelaçóes sem propósitos, além de re
petidas quedas de ministérios.

E' o que me cabe dizer, de maneira.
resum:da e apressadamente para jus
tificar as emendas apresentadas. No
momen.to oportuno falarei devida
mente sôbre as mesmas, amparado e~

depoimentos insuspeitos.
Sala das Sessões, 12 de junho de

1946. - Brígida Tinoco.

NP 538

Colocado o artigo 51 antes do d"
número 57, transformem-se em par'S
grafos 1.°, 2.0 e 3.0 daquêle artigo ~s

disposições dos atuais' artigo 57 e seu
ps.rá.grafo único e do artigo 58.
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JustifiCaçãO

A consentaneidade da matéria doas
disposições referidas na emenda reco
menda a transformação proposta

Sala das Sessões, aos 12 de junho
de 19oW. - Bias Fortes.

N.o 539

Transfira-se o artigo 51 para entrp.
os artigos 56 e 57. Transformem-;5e
os artigos 53, 54, 55 e 56 em par9.·
grafos 1.0, 2.°, 3.° e 4.0 do artigo 52,
englobando-se 0 artigo 55 e respectivo
parágrafo ú.."1ico em um s6 parágrafo
assim redigido:

"§ 3.°. O Preside:lte e o Vice-Pre
sidente da República tomarão possp
em sessão do Congresso Nacional ')~l,

se êste não estiver reunido, peran!.~

o Supremo Tribunal Federal. pronun
ciando no ato da posse o comprom1ssf)
de sustentar a integridade da Repú
blica. promover-lhe o bem geral e
cumprir com lealdade a sua Consti
tuição e as suas leis.

Justijicaçãe

A emenda visa dar melhores siste
matização e redação à matéria da Se
ção !, Do Presidente e do Vice-Presi
i1.ente da República., do Capitulo nr,
Do Poder ExeC"..ltivo, ào Titulo n, Da
União.

Sala das Sessões, aos 12 de junho d~

1946. Bias Fortes.

N.o 540

Acrescente-se após o arHgo 59 o
atual artigo 63.

Justificação

Enfeixando-se na -Seção I do Ca
pitulo III do Titulo TI as Disposições
gerais sôbre o Poder Executivo é na
tural que se nela incluam as dispoSl
ções sôbreos Ministros de Estado.

Sala das Sessões, aos 12 de junho
de 1946. - Bias Fortes.

N.o 541

Art. 61 - Substitua-se a expressão'
"depois q~e a Câmara dos Deputa

àos declarar procedente a acusação,'
por
""depois que a Câmara dos Deputa

405 decretar a ~usação".

Justificação
A Câmara funciona como grand~

juri ou juri de acusação do Presi
dente e autoriza ou decreta a acusa
ção, isto é. pronuncia o acusado; ná9
julga procedente a acusação, pois o
julgamento compete ao Senado ou ~8

Supremo Tribunal. A expressão dai
Projeto é, pois, imprópria, como o era
a da Constituição de 91. O art. 57.
§ 4.° dá Consto de 34 corrigiu êsse
defeito de redação, quando diz que a.
Câmara decretará, ou .não, a acusa
ção ... A própria fórmula da ordem de
acusação sempre foi a seguinte: "A
Câmara dos Deputados decreta fI,

acusação contra o Presidente F... e
a envia ao Senado, etc." (Aurelino
Leal, I, pág. 438.)

Sala das Sessões, aos 12 de junho
de 1946. - Benedito Valadares.
lsrael Pinheiro - José Al1cmim. 
Milton Prates. - Lahyr Tostes. 
Duque de Mesquita. - Celso Ma
chado. - Bias Fortes. - Olinto Fon
seca. - Israel Pinheiro: - João Hen
rique. - Juscelino Kubitschek.
Pedro Dutra. - Rodrigues Seabra.

N.O 542

no PODER JUDICIARIO

SEÇÃO 1

Disposições gerais

Art. 67. O Poder Judiciário é exer-
cido pelos seguintes órgãos:

I - Supremo Tribunal Federal
II - Trj.bunais Federais de Recursos
m - JuÍZes e Tribunais Militares
IV - JUízes e Tribunais Eleitoraís
V - Juízes e Tribunais do Trabalho
VI - JUlZes e Tribunais de Justiça

nos Estados
VII - Outros Juizes e Tribunais que

a lei criar.
Defesa

Esquema-se a organizaçáo do Poder
Judiciário. Manda a lógica e a boa
técnica que dentro do esquema este
jaDa apontados todos os órgãos COnl
ponentes do Poder Judiciário. Assim,
não há por onde se justificar a. ex
clusão dos Juizes e TriblL'lais de Jus
tiça. 'nos Estados. Assim. apresenta
se o substitutivo acima. Não atenta.
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contra nenhum. princíp10 de ordem.
já previsto no art. 90, letra. b da. Cons
tituição de 1937.

Axt. 68 n.o m
Art. 68 - n.o m - Irredutib1l1

dade dos vencimentOS, os quais. ficam.
todaVia,· sujeitos aos impostos gera1s.

Proposta: SuprIm.am-se as expres
sões - .. os quais ficam. todaVia, SU
.1eitos aos impostos gerais".

Defesa

Segundo a técnica trIbutária. 08
impostos recaem sõbre atividades lu
crativas e rendas ãe capitais. Venci...
mentos n?o co:nportan.1 impost~. Ape
nas e excepcicnalmetlte estarão sujei
to;. a ta.xa:;. Taxas e impostos não se
confu.."'1dem. Na redação do art.. tal
como está, admite-se que 2. Magistra
tura pague impostos de re:ldas. Maior
a.inàa é o êr::."o, porque vencimento~

nã.o são ren,d.as. De qualquer forII12.
deve sei" atendida. 2. supressão pro
pusta, por isso que está. em desacordo
eoo c próprio têxto de lei que pre
eorJsa irredutibilidade de vencimentos.
8 ... isto não é certo. então os Magis
trados ter8.o que pagar impostos de
índústrll e profissão porque êstes
~:M.bém são impostos gerais.

Art. 6S § 1.0:
§ 1.° A aposentadoria será compul

s6ria aos setenta e dois anos de ida...
de ... ".

Proposta - A aposentadoria será
compulsória aos sessenta e cinco anos
de idade...

Defesa

Devem ser consultados os dados blo
estatísticos para ser firmada. esta ida
de limite. Pelos citados dados, no
Brasil. a. ldaàe. ou melhor a média.
da. idade ainda não superou o per1odo
de sessenta e oito (68) anos de vida.
Não se pode argumentar com exemplos
esporádicos para estabelecer idade li
mite sem atender a média; da vida.
humana. Por outro lado, os Juizes
envelhecem mais ligeiros do que aque
Jes que se entregam a outras atiVida
de.:>. Nenhuma out:ra profissão sofre
mais permanentemente maior número
de choques traumáticos que a dos JUi
ses. Se ao alcançar a maturidade che
gam ao índice de sabedoria e eqUi
librio intelectual e moral desejados,

por outro lado, tlsica.mente, soo al·
ca.nçarem a. idade de setenta anos E$

tão às portas da. senilidade física..
Não se argumente com excePÇÕes, ne~.:n

eam obrigações morais, sem atender g.

resisWncia física humana. M ens sa~
in corpoTe sa7tO.

Art. 71. "Não pode ser nomeado'
Juiz. quem tiver mais de sessenta.
anos de idade" .

Proposta. - Não pode ser nomeado
Juiz quem tiver mais de quarenta 'anos
de Idade-.

De/esa
Para que haj~ coerência. com o §

1.0 emendado do art. 63 e para que
cajs equido.de hum2.!la. Se o homem
em nosso continente ainda não ultra
passou a média de sessenta e oito
anos de ?ida. o 1ngresso numa função
de carreíra com sessenta e.nos e pelas
razões já expostas. seria transformar
a .r~:1:lgistr3.tu..-.oa em abrigo de velhice
desamparada. .

:!EçÃo Ir

Do Supremo Trib'UnaZ Federal

!-...rt. 74. . .. compor-se-á de onze
Ministros ....

Proposta - compor-se-ã de quin-
ze :Ministros .

Aumentar para quinze o número de
:Ministros do Suprem.o Tribunal Fe
deral é um ato de justiça absoluta.
A :!YIagistratura parte integrante da
Justiça que é. só pode e deve ser
compreendida como um onus para o
Estado. Sacrifiquem-se outras insti
tuições, menos a da. Justiça, pedra an
gular onde repousa tôda ao segurança
do edifício do Estado. E' um crime
estruturar-se a Magistratura tendo em
mira apenas as condições financeiras
do Estado. Se não fôr provido o Su
premo Tribunal Federal com o número
de Mi.Tlistros. necessários pouco ou
nada adiante existir o Supremo Tri...
Dunal Federal. E' fato público e la
mentado a düiculdade para o Supremo
de corresponder integralmente à sua
finalidade em razão do número exiguo
de seus Ministros para atender a uma.
montanha de recursos, montanha que
cresce assustadoramente de dia pa.ra.
dia. Não se dIga. que a criação dos
Tribunais Federais de Recursos virão
desafogar o Supremo Tribunal. sem
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pessimismo, admitida esta hipótese
como real, ainda assim, nestes seis
anos ~is próximos, traba1.~ando com
o máximo esfôrço talvez a Suprema.
Cône não possa ter seus serviçOs
:"igorosamente em dia, dando de ba..
rato que também os Tribunais Fe
ders.is de Recursos. dentro em bl"E:ve.
serão in..<:>uficientes para atender com
presteza aos seus trabalhos em razão
do pequeno núm-ero de seus componen_
tes. Há que Se admitir, mesmo contra
gosto, que o Brasil evolue de modo
impetuoso. Se à Justiça s-e entrega
a maior soma de responsabilidades
nesta evolução, est;i patente que ela
deve ser organizada d~ modo a poder
enfrentar o futuro. E esta Constitui
ção está sendo elaborada mais para
o futuro do que para os dia.s que pas
sam e -muito menos para o passado.

SEÇÃO II

Da Justiça dos Estados

Art. 116:
Contra esta dualidade. A cansei...

ência jurídica brasileira já está bas
tante madura para compreender sem
choques a necessidade da unificação
da Magic:;tratura a exemplo da. 60 Pro
cesso. A unificação do processo teve
valentes e sábios opositores. A esta al
tura de nossa realidade nacional, das
francas e inequívocas vantagens tra
Zidas pela unificação do processo,
seus opositores estão convencidos de
que se apoiavam em simples "tabús"
sentimentais. Partindo do falso prin
cípio de negarem a nossa evolução
sociológica, se aferraram ao êrro cons
quando rna.is sólida e una a magis
ção quer do processo, quer da magis
tratura era uma captis diminutio à
soberania dos Estados, esquecidos que
quanto mais sólida. e una a ms.gis
tratura tanto maior vantagem aufe
rirão os Estados. Permitida a figura.
no caso, seria como a água evaporada
que volta ao solo em forma de chuva.
Se tanto não basta, ouça-se a Rui
Barbosa:

<'Na União Americana, onde cada
Estado é senhor do seu Direito
Substantivo," nada mais lógico do
que ser éle, outrossim. quem dis
ponha do seu direito processual,
e organize a magistratura. a que

há de competir a execução de
um e outro. No Brasil onde o
direito 6ubstantivo é um só (hoje
diremos substantivo e adjetivo),
:fôrça era ser um só sistema de
processo, e ter o organismo ju
diciário um caráter uno... En
tregue :la arbítrio dos podeL'es lo
cais, a magistratura baixou, mo
ral e profissionalmente, de nivel.
Profissionab1ente; po~que os ma.
gistrados estaduais não têm ho
rizonte. P...s suas funções mal re
tribuÍtlas, a sua carreira comi
naàa, a sua estabilidade precária.
excluem. em ge!"2.1, do seu quadro
quadro .as melhores capacidades.
Moralmente; porque abandonada
aos interêsses d€ provincia, às suas
rescluçôes, às intolerâ.ncias dos
seus partidos, a magistratura lo
cal tem Que acabar resignada ao
papel de instrumento político, e
vegetar nessa condição desmorall
zadora. (Araújo Castro, L"1 a Cons
tiutição de 1937, fls. 197 e verso) ."

Mais adiante diz Araújo Castro
(Op. citada "fls. 198 - Edição de
1938:

"Pela U-."lidade absoluta da" ma
gistratura. escreve João Manga
beira, pronunciaram-se. por tele
grama à subcomissão, quase todos
os Tribunais superiores estaduais,
manifestando-se contrários à uni
ficação apenas os de São Paulo.
Minas e Rio Grande do Sul. Pela
unidade igualmente votou a quase
unânimidade dos institutos de ad
vogados do Brasil, inclusive o
desta Capital. Os que assim opi
navam outra causa não faziam que
estar com o voto do Congresso
Jurídico Americano de 1900." E
mais adiante: " ... a manifesta
ção da quase totalidade dos nossos
tribunais e colégios de advogados,
e, do ponto de vista político, o
clamor da maioria da Nação pela
unidade da magistratura•.para que
o ante-projeto podesse ter adotado
êsse alvitre, sem temor de haver
perpetrado um crime contra a fe
deraçãõ" ou a autonolllia dos Es-

taCas".
Por outro lado, quem quer que leia

os discursos pronunciados na 1.a Con-
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ferência. de Desembarg(tdores reali
zada no Rio de Janeiro, de 19 a 29
de julho de 1943, há de sentir viva
e palpitante a esperança e o anceio
da unificaçã.o da magistratura, pon
do-se têrmo as magistratmas de gran
des e de pequenas Estados. para se
ter unicamente uma magistratura una,
uma Magistratura Brasileira.

14"t. 116 nP VI:
Propõe-se a seguinte redação:

Cs vencimentos dos Desembargadores
não serão inferiores a quatrõ quintos
(4/5), dos vencimentos dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal; e os
dc~ demais juizçs vitalícios não serão
inferiores a vinte por cento (20%)
de uma para outra entrância, atri
buindo-se aos da entrância mais ele
vada não menos de quatro auintos
(4/5) dos vencimentos dos Desémbar
gadores.

Defesa.

A magistratura tem que ser con
dignamente remunerada. Ou se lhe
concede meios bastantes para enfren
tar as dificuldades reais da vida, e
neste caso está o magistrado apare
lhado para satisfaze:: as finalidades do
iSeu cargo, ou de nada adianta têrmos
uma magistratura composta de ele
mentos de escol sob todos os pontos de
vista, porque são humanos e sujeitos
às contigências da vida, j á perdendo
a serenidade, atribulados pelos seus
intimós e ingratos problemas finan
ceiros, já fugindo ao reDresentação
a que está sujeito, já. retrogredindo
intelectualmente por não poder ad
quirir livros. O magistrada (deL"{ando
de parte a utópica organização ingleza
para nós), tem que ser bem remune
rado como preconisava o grande Na
buo:=o, para que possa alcan'çar os obje
tivos de sua. ftulção. Um magistrado
sem recurso para atender às necessida
des de vida, será mais lalnentado do
que respeitado.

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946. - Negreiros Falcão. - Regis
Pacheco.

N.o 543

Ao art. 68, n. o m: Suprimam-se
as palavras "os quais ficam, todavia,
sujeitos a impostos gerais".

Justificação

Se os vencimentos dos magistrados
são "irredutíveis", não devem ser su
jeitos a impostos, porque Se torna
riam, então, redutiveis. Os veiTIcímen
tos sempre foram considerados "ali
1nentos" e não "renda!'.

Ao art. 116, n. o V: Em vez de "um
têrço" - diga-se: "Uln quinto".

Justificação

A carreira de Magistrado, nos Es
tados, jéi é muito pl"8cária. Aumen
tar o numere de luga.res para Os ad
vogados, ·em detrime!l.to dos Juizes, é
tO~'na:' ainda. mais precária..

Ao art. 116 n. O V: Em vez d8 "àas
duas vagas ·se·guintes" - diga-se:
"da vaga segul,nte".

Justificação

No quinto dos lugares reservados
nos Tribunais Superiores para QS ad
vogados e membro do :I\-Iinistério Pú
blico, CE:;ve o provimento das vagas,
que ocorrerem, ser alternado, uma
para o Ministério Público, e outra,
paTa. o advogado, e não como .está no
projeto.

Ao art. 116, n. o VI: Em vez de
"dois quintos" - diga-se: "três
qu,intos" . .

Justific~ão

Aos desembargs.dores <io Distrit1
Federal são fixados os vencimentos
na quantia não inferior à maior re
munel'ação atribuída aos magistra
dos de igual categoria nos Estados
(art:. 124, parágrafo único). A emen
da visa melhorar, para todos os ma
gistrados do B:rasil, os respectivos
vencimentos, sem a exceção feita
para. os do Distrito Fed&al.

Gomo está no projeto (dois quin
tos). a remuneração dos Desembar
ga.dores é pouca, na maioria dos Es
tados.

E' demistér, pois, dar remuneração
todo o Brasil.

Sala. das Sessões, 12 de junho de
1946. - José Leomil. - Agrícola de
Barros. - Romão Junior. - João
Cleophas.

N.O 544

Ao a.;rl. 68, § 1.o.

Depois da palavra "federal", QC1"es
cente-se: "estadual e municipal".
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Justificação

Nada autoriza excluir do cômputo
o servi.ço municipal, tão digno de
alJrêço como o federal e estadua1.

.Sala das Sessões, 12 de junho de
1946. Nelson parijós. João BO-
telho.

N.O 545

Tra.nsforme-se o art. 70 em § 5.° do
art. 68 e o art. 71 em § 1.0 do mesmo
artigo, !lumeranc.o-se os § § de 1.0 a
3.° do art. 68 em §§ 2.°, 3.° e 4.°

Transforme-se o art. 72 em pará
grafo ào art. 69.

No art. 73, TI.O lI, substitus-se a
eXp:!."'essão - "bem como propô!"" -
por "p:'opondo".

Justificação

A emenda melhora a 5istematizüç~o

e a redaçáo do texto.
S8::1. c.as Sessões, 12 de junho de

19~6. - Bias Fortes.

N.O 546

Substitua-se pelo seguinte:
Ao art. 75.
Art. 75. Os n~~nistros do Supremo

TriblLYl'"al Fedentl serã.o nmr.eados pelo
Presidente da República, dentre bra
sileiros na.tos, ':1.dvogados, magistrados
ou membros do IvI.inistério PL401ico. de
noté.vel saber jur~dico, com ':1ez anos.
pelo lneI~CS, de tirocínio = :""r.-iYr.lt3.ção
iliba..d2, const.a.ntes de uma lista trí
plice, organizada p210 mesmo TribU!l8:l.

S 1.0 Não poderá ser l:!omeada Ml
nístro do Supremo Tnbunal Fecierai
quem seja menor d'e trinta e cinco
anos, ou maior de sessenta anos, salvo.
quanto a esta última restrição. os
magistrados e catedráticos de ensino
jurídico superior, efetivos cu em dis
ponibil:dade, que fôrem a.dvogados mi
lit::::..ntes.

§ 2.° Na conlposição do Supremo
TribuJ1.Jal FedeTal um têrço dos lugares
será preenchido por magistrados ti
I'2.Jdos dos diverses Tribunais de Jus
tiça e dois têrços por a.àvogados mi
litantes e membros do I\.,nnistér:o
P".1bli-eo.

Justificação

1. O Supremo Tribunal Federal re
presenta a cúpula do Poder Judiciário,
Q.ue se antes julgava somente secundum

Zegem, com o regime da Carta de
18~1, passou a julgar também de Ze
gibus, ficando incumbido, po!'canto, d;
cop..hecer da legalidade da lel, isto e,
se a ato legislativo está dentro dos
limites do poder que o decretou, se
não lhe ex,ce,de as ráias àa compe
tência, se não há nêle dejectus po
testatis.

O Sup:-emo, que realmentz é a "jóia
das instituições republic3.:las, a mais
bela das criações àos CG~stituintes àe
91 e a mais alta ga:-alJ.tía dos à;reitos
dos cid2.,dãO-'=:". vela pelas gal'antias
cOl:..E:'itucionuis. evitando t2cn~o que os
pO~D.-'es :e7;;;:~a"";,ro e o"''''c(;ti~'o u~tra-u ..... J. • ::; ...J.... v ... ., t.::,. .. lIr.'Iw ..

nsssem as r:iias q".le o cCJns~itui::1te

ihe tl'2,ÇCU. como que. a União t: as
E s ta dos. reciproc2.:me;nte. usurpem
compe~ê!1cia que a Ca'!:t:l t::1)!,:x~r.1.na a
cada. um G.5:es pl·iva;:.iva:l'lsnte conferiu.
Ac€ntu~ndo :a gr3nde :mponzncia

cas funções ~o Sup!emo. já dlzia no
tável membro da primeira Cor;.stitu
inte r'epub:ica113 que êle conC'2r..:ra a
maio!' sem;]. de çoder pclit:co da nossa
fo:rma àe gcvêrno. porque tem a.
faculdade de corrigir os erros do
E:.:ecutivo e Leg-ls:J.ativo. firmando a
inteligêr-.c· a d2. lei constit'u.cional: por
que ao seu julgamento 'São deferidas
tÔd2.'S as questões que n1ais interessam
à vids. autônoma dos EstaoC:os .sua
indeper.dência e futuro. as questões
entre Esta.dos e a União. a valida{i:~

das leis àcs '?arlamentos dos Est2.r.o~

e a manutenção dos aots de seus
govêrnos.
- O exímio RUi Barbosa já o apon
tava como o "de!Tadeiro arbítrio da
constitue o:lalid:::.-de dus atos do Con
gresso'·. como o «gra.n-de Tribunal da
Federação" para se~teI1'Ciar nas cau
sas suscitadas entre a União e os Es
ta..dos e em :lerradeira ir..stância. nos
pleitos àebatidos entre os atos do
Govêrno. vU os atos legislatí'vos. e a
Constituição

É o mesmo mestre quem nos ensina
que a sua decisão "constitui defini
tivamente a lei. e a mais alta lei do
país": ela vale por lei e obriga a
tôdas as jurisdições. concoràa J. Bar
'balho.

2. Se o Supremo é. em tais condi
ções. consoante o nosso sistema cons
titucional. o guarda suprema e ° in-
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~ér:Prete por ~xcelên.cia. da Const~uição,

com o poder de refreiar os excessos do
legisla tivo e do executivo, declarand.o
inconstitucionais, e por lSSO inapli
cáveis. em vista de contrariarem à
suprema Lei da. Nação, as leis por
êles vo~a,das e sanciona<las, como é
que conCinuarern06 a deixar a sua
orga;n..i.zação ao sabor do Chefe do
~ecutivo e de ll..l'h dos ramos do Le
gislativo. o Senado, tão sabidanloente
acumplícia.do com aquêle, nas ma
nobras partidárias?

Se o presidencialismo transformou
se na ap:oego2.da "mais tremen<ia fer
ma de ;:;t·bsolutismo, no absolutismo tu
mult'.lário e irres'ponsável das maiorias
legislaU·..as e das máquinas eleitorais"
pc~ fé:.lt~ dos freios e contrapesos
peculiares ao govf.mo parlam:::nt-ar"
ai temos um desmesurado z.hrgarnento
da óI·b ta do Pod,er Executivo. a que
p:::-eciS2.IDOS opê:r Sobretudo o clique da
justiçz. bt'm apare-lhada.

O Poder Executivo, repitamos com o
ir...signe RUi Barbosa, é uma sem1
dit8Jàma, coib~da e l:mita-da muito
menos pelo corpo legislativo, seu cúm
plice habitual, do que pelos diques e
freios constitucionais da justiça".

3. Deixar que o Presidente da Re
pública continue com o poder de no
mear livremente os membros do Su
p:remo TriblU1al, com a sistemática
a-provaçã.o de "seu cúmplice habitual"
o Senado, é coro certeza manter um
dos principais pontos fracos, que têm
cOThCorrklo, entre nós, para o dese
quilíb:::-io da engrenagem governativa

José Higino rebelou-se contra êsse
poder cOI1..ferido ao Presidente da Re
pública de compor o Supremo "com
criatums suas e lançar a Sua espada
de Brenn-o na balança dos poderes
p ú b 1i c os". e Anf:lóquio Carvalho
como êle brilhante jurista e consti
tuinte de 91, então acentuou OI estra
nhar a adoção de um sístema pelo
qual só seria membro do Supremo
Tribunal quem o Presidente da 'Re
pública quisesse, uma vez que tivesse
um notável saber jurídico, que não se
fazia conhecer por sinais externos do
alcance da acústica da. opinião".

O êrro, o grande êrro de conceder
a.o Pres'dente da República o arbítrio
para a constitUição do Supremo, all

colocando, quase sempl'e, como já pre·
via Anfilóquio, "indivíduos tirados dos
Estados maiores e mais populosos, que
mais terã.o de concorrer para a eleição
do Presidente da República, por dis
pôrem de maiores números de elei
tores", já agora, em face dos abusos
reiterados que se têm prat:ca<1o em
tal sentido, é dr palmar evidência.

A ma.is a.lta dignidade judiCIária da.
União, estamos a ver 'quase sempre
convertida em pôsto de acesso de po
líticos, cujos serviçcs assim se galar
doam, ou de juristas sem maior su
periorida.d..e das a.pt:dôes profissionais,
nem a mais marcada moralidade n.s.
vida pública e particular.

DeE-Sas más nomeações para o Su
premo, que todos reconhecem e tanto
se têm acentuado, decorrem os erros
ao mesmo atrib1ridos, e, conseqüente
mente, a ineficiência de sua atuação,
no jÔgO das instituições políticas, para
conte!' os excessos do E:-{ecutivo.

4. Os Tribunais dos Esta.dos têm o
poder de organ:zar lista tríplice para
a nomeação dos Desembargadores;
porque não conferir ao Supremo idên
tica atribuição, já que a 'experiência,
no que toca à organização, da Justiça
esta.dual, nos mostra os bons r:esul
tg..dos do sistema?

A participação de magistrados na
composição do Supremo, tirados de'
dIversos Est31dos, é um ato de sabe
doria, porque atrai para aquêle grande
órgão polítioo, homens de tino jurídico
eXlperim:entMio, e de Tl..ímia justiça,
porque possibilita () aproveitamento de
notáveis talentos e vocações da magis
tratura esta.dual, que, mormente nos,
Estados do Norte do país, jamais pu
deram sequer alimentar a esperança
de galgar a ma~ elevada Cô:te ju
r~dica.

sala das Sessões, 1.:< de junho de
1946. - AZenca.r Araripp - Ernani
Sátiro. - Edgard de Arruda. - llfota.
Neto. - Mathias OZympio. - Raul
Barbosa. - GaZeno Pa.r~nhos.
Severiano Nunes.

N.O ~46-A

Modificativa

Inclua-se no final do art. 75: "e·
membros do Ministério Público em
atividade, mais de sessenta anos".
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Justificativa

Os membros do Ministério Públi
'co, embora pertençam ao corpo ju
diciário não são incluídos na magis
tratura togada.

Exercem a sua função no culto do
direito, encontrando-se nessa classe
juristas de subido valor e no desem
penho até das funções de Procura
dor Geral da República, junto ao
próprio Supremo Tribunal Federal.
Impõe-se, portanto, que, para o apro
veitamento dêles na Justiça togada,
sejam compreendidos na exceção
aberta para os magistrados.

Rio, Sala das Sessões, em 12 de
junho de 1946. - Hugo Carneiro.

N.o 547

Coloque-se o art. 82 como pará
grafo do art. 80 e o art. 83 como
parágrafo do art. 79, supr1mindo-se
no art. 83 a expressão ftnal - "e a
jurisdição territorial".

Justificação

A necessidade de aproximação das
ma.térias justifica a emenda.

Sala das Sessões, 12 de junho de
1945. - Bias Fortes.

N.O 548

Redija-se c art. 81, corrigindo-se a
ordem dos seus números: o n.o rr
deve ser n.o I; o n.o IV (uma vez
que falta o n.o ITD deve ser D.o II;
o n.o V deve ser n.o ID; o n.o I deve
ser !l.O IV.

Justificação

Verifica-se faltar entre os nÚIne
I'o~ do artigo o ru. O n.o !, tratan
do de "ações rescisórias" dos acór
dãos dos Tribunais de Recursos; deve
ser, por sucessão lógica. o final. Na
seção II. anterior. do Supremo Tri·
bunal Federal. a atribuição de pro
cessar e julgar as ações rescisórias
dos seus acórdãos é a última das
enumeradas entre as que devem ser
processadas e julgadas ordtnàna~en

te pelo Supremo Tribunal porque se
incluem ·aí ls decisões privativas e
originárias do art. 77, n.o I, ao passo
que os Tribunais de Recursos não
process&m e não julgam ordinària
m<'>ntE., julgando sempre em grau d~

recurso. Logo, as ações resc1s6r~ dos

acórdãos dos Tribunais de Recursos,
rescisórias das açóes enumeradas nos
números do art. 81, já por êle jul
gadas, convém ser enumeradas af1
nal, e não de inicio.

Sala. das Sessões, 12 de jUIlho de
1946. - Bias Fortes.

N.O 549

Substitua-se a ementa da Seção TV
do Capítulo IV. Do Poder Judiciá
rio, do Título TI, Da União, por esta.
- "Da Justiça lvfilitar" - e trans
formem·se os arts. 85 e 85 em §§ 1.0
e 2.° do art. 84.

Suprima-se, no atual art. 85 a ex
pressão - "e a fonna de escolha".

No art. 86, mude-se o n.o . I para.
lugar do n.o II e vice-versa, substi
tuindo no atual n.O I a palavra 
"primeira" - por - "segunda" e
vice-versa.

Transformem-se o parágrafo único
do art. 85 e os arts. 87 e 88 em §§ 3.°.
4.° e 5.° do atual art. 84. No refe
rido parágrafo único do art. 86, mo
difique-se: onde está I diga-se n e
onde está TI diga-se :E.

Transforme-se o parágrafo único
do atual art. 88 em § 1.0 do art. 89,
passando os seus §§ 1.0 e 2.° a 2.°
e 3.°.

Justificação

A expressão - a lei disporá sôbre
- . "a forma da escolha dos juízes
do Superior Tribunal Militar". do
atua! art. 85. está em colisão com
o 2ort. 86. que dispõe sôore essa es
colha. Essa disposição do art. 86,
fazendo preceder o critério de anti
guidade ao de merecimento para a.
promocão de juizes a ministros está
em desacôrdo com o estabelecido no
art. 116, n.O IV, ao qual, aliás, Se alu
de no parágrafo único daquele ar
tigo.

Sala das Sessões, 12 de junho da
1946. - Bias Fortes.

N.O 560

Substitua-se a emenda da Seç§.o V
do Calpítulo !TI do Titulo TI por 
UDa Justiça Eleitora!".

Transformem-se o parágrafo úni
co do' art. 94 e os arts. 95, 96 e 99
em ~§ 1.°, 2.°, 3.° e 4.° do art. 94.
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Justificação

Trata-se de melhor sistematisação
da matétia.

S. S. 12-G-4Q. - Bias Fortes.

N.o 551

Suprima-se a palavra - "Federal"
- na eme:nta da Seção Ir do Ca,pí
tu~o III do Título II e nos arts. 74,
75, 7ü, 77 e n.o I, letra b e n.o lI!, le
tl"a d. 73, 32, e 83, 91 (primeira vez),
101 e tôdas as vezes que se encontrar
s.s expressões Supremo Tdbunal "Fe
deraZ" ou 'Tribu..."lal ,. Federal" de Re
cursos.

Suprima-se a palavra - "Federais"
- em tôdas as expressões - "Tribu
nais Federais" de Recursos.

Justificação

Não ex~stindo Supremo Tribunal
Estadual, nem Tribunais Estaduais de
Recursos, não há necessida.de de es
cla:::oecer, r::a Constituição que êsses tri
blL.'rlais s§.o federais. Mesmo que exis
tissem tribunais estaduais Supremo e
de Recun:os só para a êles se referir,
na constitUição Federal, é que se pre
cisaria tornar expresso tratar-se . dos
tribunais estalduais e não dos fede
rais.

S. S. 12-6-46. - Bias Fortes.

N.O 552

l\fa:difique-se a emenda da Seção VI
de Carpítulo IH do Titulo TI para 
"Da Justiça do Trabalho".

Tntnsform-em-se :Os artigos 104 e
105 em parágraros do art. 103, cujos
parágrafos serão assLTl1 enumerados:
1.0, o art. 104; 2.0, o atual § 1.0; 3.0,
o atual § 2.0 ; 4.°, o atual § 3.°; 5.°, o
atual art. 105.

Transfira-se assim o parágrafo ú:nico
do art. 105 para ,o art. 106.

Modifique-se assim a red.ação do
atual § 2.° do art. 103: "Haverá Tri
bunal Regional do Trabalho no Dis
trito Federal e na capital de cada
Esta·do. A lei o criará para os Ter
ritórios que os comportarem".

JustifiCa4áo

Além de sistematisar conveniente
mente a matéria, a emenda visa a si
tuação dos Territórios como Fernando
de Noronha., que parece ainda não

com'Portar a criação de Tribunal Re
gional de Trabalho.

S. S. 12-6-46. - Bias Faties.

N.O 553

rv!odifique-se a ementa da Se(}ão VII
do Ca.pitulo In do Título II para 
Do ministério púbZico.

RediJa-se o art. 107 e do respe-:tivo
parágTafo, fun.dindo-os, assim:

"Art. 107. O ministério público da
União cem:;>reende na justiça ·comum.
o Federal e na ll".Jlitar, na eleitoral e
na do trabalho respectivamente o mi
litar, o eleitoral e o do traba.lho·'.

No art. 108, inclúa-se o atual art.
109 como § l.0,. transforme-se o § 1.0
em § 2.°, inclúa-se o § 2.° do art. lOS
como § 3.°, transforme-se o se:! § 2.°
en::. § 4.° e inclua-se o § 1.0 do art. 109
como § 5.°.

Justificação

Além de ficar, pela emenda, melhor
sistematizada a maté!ia, suprime o
parágrafo único do art. 107, redun
dante em face do atual art. 109.

S. S. 12-6-46. - Bias Fortes.

N.O 554

Ao art. 112
Substitua-se por êste~

"Art. 112. C,ada Estado reger..se~ã
pela Constitu1ção e pelas leis que ado
tu, respeitados os princípios consti
tucionais da. União.'·

Justificação

Do projeto:
Art. 112. Cada Esta.do reger

-s.e-á pela Constituição e pelas
leis que adotar respeita.da a
Constituição Federal, assim como
os princípios constitucionais que
dela decorrerem.

1. este artigo distingue entre a.
ConstitUição e os "")rinclpios consti
tucionais decorrente dela.

Ora, tal distinção l'láa é lícita. Vio
lar qualquer princípio, ainda que im
plfcito, da. Constituição é violá-la..
O que nela. se a.che implicito é táo
dela como o que estej.a e~presso.

Basta dizer, para a.dotarmos a. for
ma. da Constituiçã.c de 1891, - res-



- 413-

peitados os principios constitucionai:
da União.

2. Podem.os distinguir entre as re
gras cuja violação já. lugar à inter
venção feàeral e as qUe, quanc.o vio
ladas, apenas orig.L.'1am um direito de
ação, isto é, dão lU6a: a. um recuxso
judiciário po:rque a sua violação
a.carrete a lasão de um direito indi
vidual. .il

As primeiras dessas regr.as estão
sob a gus,roda da União, dos seus po
deres políticos; as últimas, por que
assím digamos, sob a guarda dos in
divíduos e dos triburiais.

Para o apêlo a estes. é necessário
um caso concreto, ao passo que, para
a intervenção federal, basta a exis
tência de um lei ou ato contrário à
Constituição.

3. Tendo "!,ssa distinção em vista.,
poderiamos redigir assim a emenda:

Art. 112. Cada Estado reger
-s-e-á. pela Constituição e pelas
leis que adota_ respeitados os
direitos que esta Constituição as
segura, bem como os princípios
constitucionais da União.

A verdade, porém é que tõda vio
lação vedada aos Est,ados pelo artigo
vem a ser uma violação de princípio
constitucional.

A distinção entre princípio e prin
cípio, conforme a sua viola,ção dê
lugar à intervençãc. federal, ou só
origine um recurso judiciário. e isto
QUand.?, em caso particular, acarrete
a lesa0 de direito individual, seria
conveniente se no art. 112 viesse a
enumeração dos casos de interven
ção. Então. podexiam ser estes os
têrmos do artigo:

Art. 112. Cada Esta.do l"eg.er
se~á pela Constituição e pel~
lelS que adotar, res.peitados so di
reitos que esta Constituição asse
gura, bem come os seguintes prin
cfpios:

Mas os casos de intervenção que
eram enumerados en alineas do ar
tigo 112 passaram. pa.ra. o art. 117.

.A.ssim, o art. 112 deels.ra. que os
Estados são obrigad,·os a respeitar tõd·a,
e. Constituição, nos princípios qUf;

lhes dizem respeite>. e o art. 11'1 enu
mera os pr1ncipi{)S que não podem
ser desre.speitooos se.tn que a. União
intervenha com a sua sançã.o.

Em 12 de junho de 1946. CZoào-
mir Cardoso.

N.O 555

Ao art. 113.
Substitua-se por êste:
Art. 113. São reservados para os

Estados todos os poderes que lhes não
sejam negados expressa ou implicita
mente por esta Constituição.

Justificação
Do projeto:

Art. 113. ~ facultado aos
Estados exercer todo e qualquer
poder que liles não seja negado
expressa ou implicitamente por
esta Constituição.

1. No anteprojeto, que repetira,
Quanto a êste ponto, a Constituição
de 1934, os têrmos do nreceito eram
os seguintes:

Art. 12. compete privativa
mente aos Estados exercer todo
e qualquer pod~r que lhes r.ão se
ja negado expresss. ou implicita
mente por esta Constituição.

I>eve-se à aprovação de uma emen
da, no seio da Comissão, o artigo do
projeto, A modificação, como se Yê,
teve por objeto as palavras - com
pete privativa.mente, ·no lugar das
quais se acham estas - é facultado.

Essa emenda baseou-se na disposi
ção correspondente da Constitui.çáo de
1891 (art. 65).

Melhor, entretanto, muito m~lhor•.
era a forma do anteprojeto, com s
mudança da qua.l sofreu a suhstância
do artigo.

Facultar é dar faculdade ou poder
a, facilitar, permitir. Ora, o que c;e
pretende significar, no art. 113, não é
sOmente que os Estados podem exer
cer os poderes que lhes não sejam ve..
dados, mas também que êS::ies pode
res não cabem senão aos E:itados.

2. Alega-se que essa exclusividade
está subtendida, pois o Brasil cc'$'U..
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tui uma federação e, nas federações,
a Uniã.o é entidade tie poderes enu
merados, cabendo os residuais aos Es
tados.

Se o principio e:.xiste e existe com
essa fôrça, pela qual seja desneces
sário consagrá-lo, em têrmos freci
50S, na Constituição, então sejamos
lógicos e suprimamos o art. 113, que
todo êle se torna supérfluo. .

3. A Constituição norte-americana
foi, a princípio, omissa quanto aos
poderes dos Estados. Dir-se-ia que 08

seus autores julgaL"am suficiente enu
merar os que cabiam à. União.

Qualquer, porém, que tenha sido, B.

-êsse respeito, o motivo do seu silên
cio, o certo é que, muitos anos após
a promulgação do estatuto, teve êle
de ser emendado para que fôsse ~

prida a lacuna..
Dai, a men.da X, assim redigida:

"The powers not delegated to
the United States by Constitu
tion, nor 'PTohibited by it to th.e
States, are reseíved to the Sta
tes respectively or to the peopl~~

ti are Te~erved... .., e não aTe
permited, nem outra expressão equj
valente.

4. O que se vê do art. 113 é que
ê!e define a competência privativa da
União.' Não haverá, ao lado dessa.
uma outra, que seja concorrente, por
.que atribuída também aos Estados?
Tal a questão que o dispositivo susci-.
ta.

As Constituições, como as leis em
geral, de'vem ser tão claras quanto
possivel. Por qu.e havemos de dar à
àisposiçáo em aprêço um sentido que
levante dúvida. ou que só os teóricos
possam perceber?

Eis como a Constituição Argenttna.
definiu os poderes das províncias:

ATt. 104. As províncias conservam .
todo poder não delegado ao Go
.vêmo Federal po::' esta Constitui
ção e o que hajam reservado para
si expressamente em atos espe
ciais, celebrados na época da. sua
incorporação" •

Em 10 de 3unho da 1946. - Clodo
.mlr ·Cardoso.

N.O 566

Ao n.o TI do art. 116 do Projeto de
Constituição F-ederal:

Onde se lê: "de provas". suprima
se essa condição, ficando redigido do
mocia s~guin te ore!erido n.o rI do ci
tado art. 11&:

"A investidura na magistratura
vitalícia dependel"á de concurso,
organizado pelo Tribunal de Jus
tiça com a colaboração do. órgão
seccíonal da Ordem dos Advoga
dos do Brasil. fazendo-se a clas
sificação dos candidatos, sempre
que possível, em lista tríplice."

J1LStijicação

A supressão apresentada na presen
te emenda encontra amparo no fato
de deixar às- leis de organização JU
diciária, de cada Estado da Federa
ção. a liberdade de constituir a sua
magistratura mediante concurso de
provas ou títulos.

Outra não foi a orientação segUida
pelas Constituições de 1~7 e 1934.

l-..ssim, se lê na l-etra a do art. 103
da Constituição de 1937:

"a) a investidura nos primeiros
graus far-se-á mediante concurso
organizado pelo Tribunal de Ape
lação ... "

No seu art. 104, letra a, a Consti
tuição de 1934. quando estabel-ece os
principias por que se deve reger a
Justiçs dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Territórios. àetermina:

"a) investidura nos primeiros
graus, mediante concursos orga
nizados pela Cârte de Apelação ..."

Ambas as C-onstituições deixaram ao
arbítrio dos Estados a escolha da es
pécie de concurso a ser sujeita a ::n.
vestic.'Ura nos primeiros graus ~ ma
gistra t ma .

A emenã-a proposta. nada mais faz
senão continuar essa orientação ado
t::.das pelas Constituições citadas, ori
entação essa mais aceitável, por mais
liberal.

Sala das Sessões, 10 de junho de
1946. - José LeomiZ. - Brígida Ti
noco. - Agrfcola de Barros. - Paulo
Fernandes. - José Carlos Pereira.



-415-

Pinto. - Miguel Couto Filho. - Abe
lardo Mata. - Carlos Pinto FiZho.·
- Heitor Coleto - Romáo Junior.
Joáo Cleoias.

N.O ~7

Ao art. 116 (Seção II - da. Jus
tiça dos Estados):

Acrescente-se no final do n.o XIII
do art. 116, substituindo-se o ponto
final por uma vírgula, o seguinte:

"cujos membros, assim como o pro
curador, perceberão vencimentos iguais
aos dos Juízes de Direito das capitais
dos respectivos Estados."

'. Justijicação

Valem como justüicaçáb desta.
emenda, os mesmos' argumentos que
apresentei à emenda n.o 213, publi
cada .no Diário da Assembléia de 8
de junho corrente. .

A emenda a~ima é mais concisa, re
'aolve melhor o assunto em questão.

S. S., 13:-4-46. - ToZedo Pisa.

N.O 568

Art. lJ.õ, XIV - Substitua-se' pelo
segui.n:ce:

. "A lei organizará o ministério pú
blico. assegurado o acesso na carrei
ra, sob chefia de um procurador' ge
ral, que terá a mesma remuneração
-dos desembargadores".

Justijícç.ção

E' preciso ao menos uma referên
cia diréta., como a constante da emen
·da, ao ministério público local, asse
gurando-lhê a unidade de direçã.o,
pelo procurador geral, e a êste igual
dade com os desembargadores. à se
melhança do que foi feito com os
Procuradores gerais da República e da
.Justiça Militar (art. 108, § 1.0 e 109.
§ 2.°).

S'ala das SessÕ"es, 13 de junho da
1946. -' Benedicto VaZladare8.

N.O 569

A!creoente-se depois do n.o VI .do
art. 116, parte final do projeto em
Constituição :

a) Para a fixação dos vencimen
tos dos Auditores da Justiça Militar
Estadual se observará o disposto no
n.O VI do art. 116 deste projeto, par
te final.

S .S., 13 de junho de 1946. - CeZ3n
Machado.

Justificação

A emenda visa a adotar o mesmo
critério estabelecido para os venci
mentos dos iuíses da Justiça comum.

O n.O VI do art. 116 do projeto da
Constituição determina que os ven
cimentos dos desembargadores serão
fixados em quantia não inferior a dois
quintos de que percebem os Minis
tros do Supremo Tribunal Federal: e
os dos demais juises vitalícios com di
ferença não excedente a 30% de uma
para outra entrância, atribuindo-se
aos da entrância mais elevada não
menos de dois têrços dos vencimentos
dos àesembargadores.

Se aquela' base é estabelecida para.
a fixação dos vencimentos dos juíses
de l.a instância, da Justiça comwn.
não há motivo para que se náo a
aplique com relação aos vencimentos
doos AUlditores, que são os juizes da.
l:a instânci&. da Justiça Militar Es
tadual.

o projeto, como se Vê, determ1n~

bs.se para a fixação dos vencimen
tos dos desembargadores, isto é, dos
juises ce 2.5. 4lStâucia e dos venci
mentos dos juíses de l.llo instância. que
são os de 1.8., 2.8., 3.B. e 4.llo entrância.
Se a Constituição vai estabelecer ba
se para a fL'Cação dqs vencL.'"nentos dos
juises da 1.8. instância da Justiça co
mum, é justo também que o mesmo
se faça a fa'võr dos juíses da l.a ins
tância da Justiça Militar Estadual.
que são os Auditores, os quais, pelo
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grande trebalho que têm, processando
e julgando todos os crimes militares
que ocorrem nas comarcas- do Esta
do, inclusive a Capital, sáo, como os
juízes de menores, considerados per
tencentes à instância mais elevada,
isto .porque eles têm jurisdição em
todo o Estado e residem na Capital,
onde o padrão de vida é mais alto_

N.O 570

Ao art. 116 n. o V: /
Em vez de "um têrço" diga-se: 'um

quinto".

Justificação

Notou com acêrto e autoridade o
Tribunal de Apelação do Estado de.
São Paulo que o aumento da pro
porção vigente de um quinto para
um têrço das "Vagas a serem preen
chidas nos tribunais da 2. a instãn
cia por Advogados ou membros do
Ministério Público, virá diminuir o
estímulo dos Juízes e afastar os bons
elemoo.tos da carreira judicial - de
si mesma difícil, trabalhosa e por
via de~regra mal Iemuner~a. Nesse
mesmo sentido têm-se manifesta.do
outros magistrados em memoriais di
rigidos aos Sen.'I1.ores Constituintes e
cujos argumentos demonstram a
conv-eniênda da emenda proposta.

S. S., 12 de junho de 1946. - Alti..
no Arantes. - Félippe Balbi. - Mu
nhoz da Rocha. - Berna.rdes Filho.
- Artnur Bernardes. - Sousa LeãO.
-' Jav"Y de Figueiredo. - Mario
Brant. - DanieZ de Ca.rvaZhO.

11-6-46. CZodomir Cardoso.

N.o 571

P--.rt. 116, n - Substitua-se pelo
seguinte:

"A investidura na IW\gistratura de
penderá de concurso, organizado pelo
Tribunal de -Justiça cO}ll a colabora
ção do chefe do Ministério público,
e um advogado. fazendo-se a clas
sificação dos candidatos, quando pos
"'Ível, em lista tríplice."

Justificação

A exclusão do concurso de títulos
virá. impedir a aproveItamento de va-

lores eminentes. Não se deve excluir
8 colaboração de ministério público,
que constitui magistra.tura paralela
à magistratura de cad.eira, junto à
qual trabalha.

Sala das. SessOes, aos de junho de
1946. - Benedito Valladares. - José
Alkmim. - Milton Prates. - OZinto
Fonseca. - A.lfTedo Sá.. - Lahvr To'!·
teso - Duque de Mesquita. - Ro~

àTigues seabra. - Celso Machado.
- BiaS Fortes. - Israel Pinheiro.
- João Henrique. - Juscelino Ku-
bitschek. - Pedro DutTa.

N.o 572

Art. 116 - V - Diga-se:
··.l:~a COlllPOSiÇão ae qualquer tri

bUlla..l SU1Jcl:lúl' ~ um QU7.UW (lOS luga.
rt:~ pl"t:;tJJ,{;illUO por memo.ros ao mi
l~.::.,,~·,l.I) ,tJu~.uco estao.ua.l, ou aavoga
uú~, Qe noc.orlO merteuaent;o e repu
t<:l.~ao l.llOao.a, com .Q:E.Z ano.:i pelo me
nos ae :p.ra~lca lorense, eSCOill.laos de
.u.l;il,;a tIlpnce, orgWlZàua iP~lo ':Crí-
oUllal". '

~ustijicciçãQ ...

Não ;parece justa a proporção de
um. terço das vagas· <:la maglStratura
para pxeencJ.1i.n:j"tnto por pessoas de
lora aa carrelIa. As CoIlStitui~ões

'anteIloIes aavam um quinto que~

bruscamente, passa a um terço.
. Ao em(:no.a reproduz o art. l04, ~ 6.°
da qonstltwçáo de 1934.

Sala <ias Sessões, aos de junho de
1~4ô. - Benecbito Valadares. - José
.A~k,mim. - Aljredo Sá. - Milton
Prates. - Joaquim Libânio. - Du
que de ~Iesq1Lita. - Rodrigues Sea,
bra. ê Bias Forte'S. - Augusto vie
gas. - Joê,o Henrrique. - Israel Pi
nheíro. - Olinto Fonseca. - JUS
celino Kubistschek. - pedro Dutra.
- Lahyr Tostes.

N.o 573

Ao art. 117.

Suprima-se a. palavra constitucio-:
ntrts do n. o I e a. sua letra. G.

Justificaçao
Do projeto:

Art. 117 - O Govêmo Federal
não poderá intervlr e mnegóclOS

peculiares aos Estados, salvo:
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I -.para. assegurar a. observãn
cia dos seguintes princípios cons
tltuclona.I:l.

1. Nesta alinea~ mostra. o art·. 117
ter em vista que o projeto considera
a forma de estado separadamente da.
forma. de govêmo, e que sem tocar
nesta, pQdem os Estad.~ violar os
preceitos que asseguram a -federação
E' o que sucederá, por exemplo,. s~
um Estado eelebar eonvenção com
país estrangeiro ..

A circunstância de ser inefeciente
essa convenção nada importa. São
em geral juridicamente nulos osatos
inconstitucionais que legitimam a in
terv:nção. Ocone, porém, que ante
os tênnos gerais da alinea a os casos
de ~nt~rvençã:0 federal se I poderão
multIplicar alem dos limites que es..,
tão no pensamento de todos.

De fato, não . sendo a federação
uma forma de estado que secaracte
rize por traços determinados, como o
regime republicano representativo, e
resultando apenas do conteúúdo das
esferas de competência da União e
dos Estados, parecerá que há caso
de intervenção cada vez que um "Es
tado transcenda os limites dos seus
poderes para invadir a Competência
da União. '.

Ora, a esta conseqüência nInguém
pretenüe chegar.

Nesses casos, a. solução deVe ser
outra: a de que o projeto· trata no
art. 33, atinente à competência do
senado para suspender a execução
de decreto, ato ou leifederal, esta
dual ou Illunicipal, quando dechra..
do inconstitucional pelos tribunais.
1l~-46. - ClodOmir Cardoso.

N.Q 574

Ao art. 118:
Art. 118 - A intervenção ser'

Suhstitua-se por êste o parágrafo
do artigo 118:

Parágrafo Único - No caso do n.o J
decretada a 1ntervehção. sera. a leI
3Ubmetlda, pelo Procura.dor Geral da
República, ao Supremo Tribunal ]'e
dexal, e sÓ será executada se êste, c()....t
nhecendo do caso, a declarar consu..
tuclonal.

lJusti/iCdção
Do projeto:

Art. 118 - A intervenção será
determ1nada por lei federal nos

casos dos ns. I e VII do arti..
go anterior.

Parágrafo único -. No primeI
ro caso de que ·trata êste artigo,
não se votará a lei de interven"
ção, sem que. submetida a ma..
téria pelo Procurador Geral da
República do Supremo Tribunal
Federal êste declare a ocorrência
da víolação constitucional.

1. Estas disposições resultaram de
uma emenda aprovada. pela grande
Comissão.

A disposiçáo ~mendad.a era redigi
da assim:

Parágrafo único. No caso da
n.o vn, uma vez decretada} a. in
tervenção será submetida, pelo
Procurador Geral da Repúblicar
·ao Supremo Tribunal Federal e
só será levada a efeito se êste a
declarar constitucional.

Assim, primeiro seria decrtada a
intervenção. Depois é qUe o Suprema
Tribunal se teria de manüestar. Ma..
nifestar-se-ia acêrca da decretação,
da lei. considerada em face do ato
argüido de atentat6...-1o a princf{plo
con.stitucional.

A emenda,( porém, como se vê do
projeto inverteu essa ordem; antes
de tudo, o Supremo Tribunal se h~

de pronunciar a respeito da constitu
cionalidade da intervenção projeta
da. Se· fôr pela constitucionalidade ()
seu pronunciamento, a. intervenção
será ou não, decretada, conforme o. ~

entender o Congresso. Se for pela
mconstituclonalidade, não será possí
vel a intervenção, e o caso morrerá,
sem que o Congresso conheça dêle.

2. Amodliicaçãocarece d.e ..fun..
damento.

Em justificação da emenda., adu
zlu-se. no selo da Comissão, que, pro
nunciando-se, em primeiro lugar, o
Congresso, pela. votação da lei, a de~

cisão' posterior do Supremo Tribunal,
no caso d-e não considerar violado,
pelo Estado, o princiPiO constituct:.... ,...
nal, importaTá. despr-etfgio do Podet
Legislativo.

Ora, não é exato fsto. se o fôra,
estarts. o Supremo Tribunal, pela ar-
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dem. estabelecida..·na. em~nds., sujeito
a ser. despretigiad:o pelo Congresso
pois é certo que nem por ser favorá
vel~ à intervenção, a. d-ecisão judiciá
ria a torna obrigatória.· O Congresso
pode divergir dessa decisão, que dêle,
e não. do Supremo Tlibunal será o
decreto.

A verdade é que não há falar .aqui
em despretigio. Deci<lindo acêrea. da
constitucionalidade, o uinconstitucio.
nalí:dade da lei federal, o Supremo
Tribunal estará exercendo, num caso
particular, uma. função que, de um
modo geral, lhe compete O artigo em
aprêço- apenas tê-la-á estendido a
casos esseneialmente políticos, isto é.
a cas-os que se não enquadram na. re
gra, e para os quais s·e torna neces·
sária uma disposição expressa.

3. Plroferida antecipadamente, a,

decisão do SU'Premo Ttibu:n.a;I, se o
Congresso discrepar dela, e, por isso, .
deixar de decretar a intervenção, pc
der~ .colocã-Io numa situação má pe
rante a opinião pública.

Dif'lCilmente, com efeito, deixarã
ela de ver nesse fato uma manifesta
ção d·e partidarismo, e isto, sim, ,po
derá. abalar o pretígio do Congresso
E' necessário que êste náo fique na
alternativa de sujeitar-se a essa si
tuação, ou de decretar a medida, ain·
da quando lhe pareça sem cabi
menta.

Não se compr,eende .que seja pedi
da a decisão do Supremo TiribunaI
senão para ser atacada. Pedi-la e
tornar a aceitação dela depenciente
do critério do Congresso e negar-lhe
a razão de ser.

4. Se, aPesar do que ai fica, fór
mantida a disposição o projeto, serã
necessá1:'io que se lhe dê outra forma,
redigindo-a assiin:

, Parágrafo único. No caso do
n. o I, o ato argüido de inconsti
tucional sexá sUbmetido, pelo
Procurador Geral da República.
ao Supremo Tribunal Federal, e

só quando a,' inconstitucionaJ1da.
de fÔT por êle declarada podm
ser decretada a. intervenção.

A expressão - coerência. da. mo.
lação constitucional precisa. de, ~r
sUbstitufda..

Em 12 de junho de 1946. - Ckr
dJJm:iT Cardoso.

.N.O 575

Ao título m, seção m do cal)!
tulo I:

(Art'. 12{»).

Acre'S'Cente-se de'Po~ do art. 120.

Art. - À. lntervençoo s6 te!IDlporà
riam-ente interromperá o exett"cio das
autoridades que llle houverem dado
causa, e nenhuma aU'tori'dade será
afastada do seu cargo quando o caso

,s·e puder resolver pela simples sus
pensão de uma ou mais leis do Es
tado. Neste caso, 9. susPensão será
decretada pelo Senado, observado o
cilspos1;o no art. 118, p2.rágrafo único.

Ju.stili~ão

1. Na Constituioção de 1934, há esta.
disposição no art. 12:

§ 4.0 •~ A intervenção não sus
pende senão a lei estadual que
tenha mo-tivado, e s6 temporària
mente interrom:pe c exercício das
autoridades ue lhe dera·mcausa
lpIamovida. "
e cuja responsabilidade seTá

Que significa a primeira. pa.rte do
pdorágrafo? Que, quan-d.o fôr UIIlS lei
a causa da intervenção, não se sus
;pend-e1."á o exercício da .Assembléi9,l
L~lativa, ma~' apenas a execução
da , lei? Que, nesse ca::- '" I não haverá.
nomeação de Interventor?
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A h1~ deve se!" prervista.
Por que, de fato, se há. de nomear

um Interventor, se, para a cessação
da anomalia, bastar a suspensão dar
leI? _

O fim da intervenção não é afastar
do seu cargo o governador: é resta
belecer. no Estado. a ordemcon,stitu
cional. O afastamento do Governa
dor é <> mal nece'SSário para a reàli
zaçãc dêsse fim, e deverá ser evitado
tôda vez que fôr dispensável. por
que sem. êle possa ser restabe1edda.

/
a ordem~

Em 9 de j-unho de 1946. - Clodomir
CaTdoso~

N.O 576

Art 120, § 2.° _o. Substitua~se pelo
segui...1te:

"O inte1'Ventor, quando n€'Cessário,
será nomeado :pelo Presidente da Re
públiéa. "

Justificação

O interventor, órgão da execução,
em sendo- esta da competência do
Presidente, deve ser ~eS'soa que goze
da c()niiança dêste, como é ólbvio.

Sala das Sessões, 13 de junho de
194:6 - Benedito Velallares. - Al-.
fredo Sá. - 21filton Prates. - Lahyr
Tostes. - Gustavo "'Capanema.
Joaquim Liõ!LnW. -" Duque de Mes
q1Lita. - RO<1rigues Soobra. - Celso
Machado. - Bias Fortes. - Augusto
Viegas. _- Israel Pinheiro. - João
Henrique. - OZinto Fonseca. - Jus
celino Kubittschek. - Pedro Dutra·

N.O 577

Ao art. 123.
Substitua-se por êste:
A..~. 123 - Os Territórios poderão

ser dividid'os, ou anexa:dos entresi, no
todo ou em parte~ bem como consti
tuídos em Estados. O que· se extin
guir, fora dêsses casos, será restituído
ao . EstaOo de que se haja desmem
brado.

Justijicaçáo

Do projeto:

Al't. ,123 - Cada Território
será, por lei especial, erigido em
Estado, subdividido em novos'

Territórios, ou snexado a um
ou mais Estados, ou a. outro ou
()utros _T.erritóríos.

Parãgrafo único - Quando
o Território tiver provindo de

.ld.-esmembramento de um ou
mais Esta'dos, recompor-se-á no

caso de anexação a situação anterior.
Redigido como está no projeto, o

artigo 123 parece imlJlor à União o de
ver de realizar todos os atos de que
trata, quando nêle não há senão urna.
única imposição: a. constante do pará
grafo único, supra, cuja. matéria pas
sou, na emenda, para a segunda parte
do artigo.

Em 11 de junho de 1946. - CloãomiT
Cardoso.

N.O 578

Ao art. 125.

Substitua~se pelas disposições abai
xo o n.o n, deL"'tando como está a le-
tra b: .

II - pela administração própna do
que respeite ao seu peculiar interêsse t

especialm·ente quanto:
a) à criação dos- tributos que lhes

sejam privativos e· à· arrecadação e
aplicação das duas rendas.

Parágrafo único - Poderão ser no
meaàos pelos governos dos Estados os
prçfeitos das cap:tais, os dos muni~i

pios onde houv€r estancias hidro-mi
nerais. naturais e beneficiadas pelo
Estado ou pela União, e os dos que
forem bases ou portos de importância
militar. '

JUEtijicação

A letra a do 'n.o Ir alude à criação
de tributos. Os mun:cipios não criam
tributos: aptnas os decreta.m. A cria
ção é ato da própria Constituição Fe
deral. Podem os Estados transferir
lhes alguns dos seus impostos, mas se
rão também impostos já criados.

Se o caso fór êste, nem a decreta
ção· deverá ser municipal, pois cumpre
que os impostos de caráter estaduai
recaiam igualmente sôbre todos os

.municípios. Deixar ao critério dêstes
êsse ato é abrir a porta a excessos. .

"Aliás. não é somente por meio da
elevação exagerada do impôsto que os
municipiospoderão fazer mau uso do
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poder de decretá-lo. Também a. re
dução se pode tornar inconveniente,
tão inconveniente quanto a guena.
tributária resultante dos impostos ln
termunicipa:s. Por êsse meio, um
município pode originar 'rivalidades,
atraindo atividades que se desenvol
vam noutro, c isto deve ser evitado,
pelo m-Enos no qUe toca aos impostos
estaduais.

As outras nlOdüicações dizem respe~

to apenas à forma.
Em 9 de junho de 1946. -' f':Zodo

mir Cardoso.
N.O.579

Ao a.rt. 126:

Faça-se do paráglrafo único ~ 1.o, e
acresc-ente-se:

§ 2. o - Os municipios de uma. mes
ma regíão podem agrupar-se, ou cons
tituir wna entidade autárqUica inter
municipal, para a instalação, adrninis
traçã,o e €·xploraçã-o de serviços cc)
muns.

§, 3. o - E' permitido aos Estados
intervir nos munidpios para. lhes re
gula..1'izar as finanças em dois casos:

a) quando se verificar impontualida
de no serviço de empréstimo garanti
do pelo Estado; b) quando Muni.ci'Pio
deixar de pagar, por dois anos con
secutivos, a sua dívida fundada, obser
vado naquilo em que fôr aplcá'V~l, o
disposto nesta Constituição, quanto à
intervenção federal no... Estados.

§ 4. ° - N·enhum município poderá
ser suprtmid<> senão qua!lldo a sua
renda. baixai!' aquem de certo mínimo,
que será fixado na Constituição esta
dual.

Justificação

O primeiro dos três parágra!os da.
emenda é necessário, porque, sem êle,
1Se poderá pretender que não é licito
aos municípios constituir a.UJta.rqUias
de caráter intermunicipal, ou que ÍS>o
sê ,será possível mediante autorização
do Estado.

O § 2. o explica-se por si próprio.
Não se compreende que os municípios
estejam isentos de Intervenção nos
casos a que a emenda alude, quando
A própria. a~tonomia dOIS Estados, au-'

-
tonomia. caracterizadam-ente polit1ca..
é restringida pela. interv:enção federal.

Quanto ao § 4.° - Não haverá au
tonomia municipal, propriamente dita.
se o Estado tiver o poder de supI'imjr
arbit!'àriamente o mumcíplQ. Se ao
Constituinte quer assegurar na. r{;;all
dade, essa autonomia, há de estabele
cer o caso ou 05 casos em que um mu
nicípio possa' sex extinto.

O caso deve constar da ConstitUição
estadual. ainda 'lUto seja ordinária a
lei orgâni'Ca dos municípios.

Em 11 de junho de 1946. - Clotto
mjr Cardoso.

N.o 580

Dos MuniCfpios

Art. 126, parágrafo único - "'0 pre
:edto poderá. ser de nom-eação do go-

~ .~,

vemo do Estado ou Território, no mu-
nicípio da CB.tpital, nos de águas natu
rais, quando beneficiadas pela. 3Id.m1
mstração estadual ou federal. e nos

~ em que se situe base ou pôrto de im
portância militar". (Está no Projeto) .

Suprima-se: in fine - "e nos em
que se si-tu-e' base ou pôrto d:e ímpor
tância militaJ."" •

Os constituintes de '189'1 foram mais
s1r..téticos, quando trataram da orga
nização dos municipiOlS. E, aliás, o
foram de um modo geral, na. estrutu
ração da nossa antiga Carta.·Política..

No a..<rt. 68, estabeleceram a forma
de organização dos Estados em. muni
cípios, assegmando-lhes a autonomia,
em tudo quallto respeite ao seu p~uli

ar ID,terêsse. Num só clis'PQSitivo, ficou
plenamente estabelecido o principio
fundamental e de modo surficiente, no
tocante à importa..I1lte matéria. Os Es
ts.clos, através de suas Assembléias Le
gislativas, estabe1e'Ceram o restante da
orga.nizg.ção munidpal, respeita.n.do a
lei básica de então.

A Constituição de 1934. no seu art.
13, já entrou em det~, especifican
do o modo da eletividade de prefeito
e dos vereadores, podendo aquêle ser
eleito por esta Facultou a eleição in
direta, já usada em alguns Estados.
E no § 1. o do mesmo art. 13, lançou
8. inovação, ora repetida e aumentada,
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no art.. 126 parágrafo ÍlIlico do Projeto..
Assim. se Jieterminou ali: "O prefeito
t)Oderá ser de .nomeação do govêrno
do Estado no mumc1pio da cSlPital e
nas estâ.ncias hidTo-mineras". Foi o
primeiro passo para: a quebra da linha
traçáda pelos fund~oresda nossa. Re
pública..

Todavia. os defensores da autonomia
munie1pal e da melhor distribuição d€
rendas aos municfpios, pelo menos na
tribuna parlamentaz, no momento.
constituem uma 1egiá<> vibrante; e, por
essa razão, alimentamos a esperança
dos 3Jplausos à nossa emen<:ia. Fran
camente, não descobrimos argumentos
con'Vincentes, que nos levem a apoiar
a nova modalidade restritiva da auto
nomia munici.pal, pelo simples fato do
estabeledmen-to de uma base ou pôrto
de importância militar. Nos casos de
guerra ou de insurreição, se necessá
rio, o Estado ou a União que interve
nham. ~s, nã.o se estabeleça uma in·
tervenção permanente, coma a que está
prevista no Projeto, salvo em Fernando
Norooha ou em c>utros poDJtoo de si
tuações idênticas No interior d·o pais,
em absoluto. tal mt::dida· se justliie,a.
~ fôrças armad~ jámais foram obs
tadas.na sua ação. POI obs.táculos ori
undos dos prefeitos. P-elo contrário,
estes sempre prOClU"am, preferentemen
te. atendê-las em tudo por tudo. E
uma verdade incontestável.

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946. - Dolor de Andraãe - Mathias
Olympio. - José Monteiro de Castro.
- ·João Botelho. - Nelson PaTijós. 
Adelmar Rocha. - Romeu Lourenção.
- Toledo Pisa. - Licurgo Leite. 
José Bonifácio. - Agrícola de Barros.
.-.;.. João Vilasboas_ - vespasiano Mar
tins. - J alZes Machado.

N.O 581

Art. 127, IV - Substitua-se a se-
gunda parU:' pelo seguinte: .

"C<>mpete, privativamente, ao Se
nado Federal, ex-officio~ ou a reque
rimento de qualquer contribuinte, cfe
clarar a existência dá bi-tributação
e determinar qual dos dois tributos
deve prevalecer" ~

.
Justi/iCtJ,çli,o

A bl-trlbutação cria questão polí
tica, sendo disputa de campo tributá
rio entre a União e o Estado. Assim.
e por sua natureza técnico..financei
ra, deve ser apreciada pelo Senado.

Sala àas Sessões, aos 13 de junho
de 1946. - Benedito Valadares. 
José Alkmin. - Olinto Fonseca. 
ROdrigues Seabra. - Pedro Dutra. 
Joaquim Libânio. - Joã.o Henrique.
- Milton Prates. - Celso Machado.

N.O 582

Art. 127, Inciso VIn.
Suprimir ao todo ês~e inciso.

Justificação

A vontade dos Srs. Congressist:!S.s,
aliãs patriótica, e que já não vem
sem tempo, é procurar fortalecer fi
nanceiramente os Municípios, para
que possam cumprir as suas pri
márias finalidades econômicas e so·
ciais.

Isso pôsto, todos os beneficios ou
torgados pela. Constituição aos Mu
nicípios devem ser de" caráter geral,
dos quais beneficiam, em verdade.
todos os Municípios: e não sômente
êste ou aquêle, neste ou naquele Es
tado.

Entretanto, há artíg<ls e incisos
elabOrados no projeto da Constitui·
çãG que dão a impressão de que os
Municípios do BrasH, desta feita, fo
ram todc.s regiamente contemplados
em matéria de desctiminaçáo e di
visão de rendas.

Não há nada disso. Nos têrmos em
que lhes foram concedidas tais me
lhorias de situação finan-ceira, tudo
vai continuar na mesma. Haja vis
ta o dispositivo do inciso VIII do
art. 127, cuja supressão se pede.

Diz êle:
(lOs Estados darão anualmente

a cada Município metade do que
" ,- ao arrecadação tributária estadu

al, feita na respectivo território,
exceder à renda municipal".

Primeiro que tudo. ai surge a into
l€rável norma de arrecadação feita
por uma das pessoas jurídicas de d1..
retto público do pais para reparti~la.

com outras pessoas jurídicas e que na
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prática, como se tem verificado; vai
dando o pior resultado.

Depois, em nenhum dos municí
pios de vários ou de quase todos os
Estados da União jamais a arrecada
ção tributária estadual, feita no res
pectivo território, excederá à renàa
municipal. Pelo" menos no Estado do
Pará asim ocorre.

Vê-se, portanto. que o be~eficio que
o Inciso VIII, do art. 127. quer con
ceder aos município:s tem ca~ã.teI' de
beneficio de exeção, que favor~erá

s. um OU" outro município, de um
ou Dutra Estado, e jamais !avorecel'á
à grande generalidaae c;ios 1.600 e'
-tantos municípios que se espalham
numa pobreza desoladora pelo Brasil
inteiro. .

E'. assim, mil vêzes preferível su
primir tal dispositivo de exceção pa
ra que não permita ..êle a ilusão' de
que os municípios vão ter finalmen
te finar-ças avolumadas.

Sala das Sessões, em 10 de junho
de 1946. NelSon PaTijós. Joâo
Botelho;

N.O 583

lAo art. 127, inciso IV:
Redija-se assim o inciso IV do ar

tigo 127:
E' vedada abi-tributação, preva

lecendo o impôsto da União sôbre o
do ~sta.do e o dêste sóbre () do Mu
nicipio. incumbido ao Senado Fe
deral declaI'ar. a requerimento de
qualquer contribuinte, a. eXistência d.a.
bi-tributação" .

Justificação
A redação nos têrDlos acnna é de

corrente da emenda que permite
também aos MunicípiOS a criação
de {)utros impostos, além dos que
sáo atribuídos.

Quanto' ao pronunciamento do se
nado, deve-o ser apenas .a. requeri
mento de qualquer interessado, por
qUe ninguém está im:ped.i-do de l)aga:r
impôsto legal, desde que o queira.
E' desnecessário se torna dizer o se
nado a quem pertence o 1IIipôsto bi
tributado, porque a primeira parte
do inciso já. o diz.
. Sala das Sessões, em 10 de junhO
de 1946. - Nélson Pc..-ijós. - João
Botelho. .

N.O 584

Ao art. 12'1, inciso I.
Redija-se assim o 1ne1so :r do ar

tigo 127:
"as t:rfbutossõme.nte pod~ráo ser

00brados s. partir do exereid-o p8,['S.
o qual foram decreta.dos".

Justificação

O inciso I do art. 127, do Projeto,
está assim redigido:

"Os tributos sõmente poderão
&el' cobrados no exercício em
que o determinai a lei do or
ça.m&nto, ressalv3Jda a tarifa
&duanek:a. e a tributação de
guerra" .

Na expressão literal do inciso. OS
tributos só poderão ser cobrados no
exercicio para o qual foram criados.
não o pod-endo ser fora dêss-e exer
cicio, isto é, não ficanoo em débito
uma iTez passado (} exercicio para

os quais foram criados. Não serão
la.nçados como divida ativa, não po
derão ser mais cobrados.

Ora, não é isso certamente o que
a. lei quer. E. sim, que os tributoS
sejam cobrados, não antes do exer
cício, mas a parti!' do exercfcio, até
quando forem pagos, mesmo depolS
do exercício para o qual fOIam. cria
dos.

Dai a mazão de ser da redação
proposts" que não da.rá rnarg-em às
esquivanças dos refratários ao pa
gamento de tributos, nem permitirá
interpretações especiais aos herme-

. neutas defensores de tais refratários.

Sala das Sessões, em lO de jUIl!ho
c1e 194:6. - Nélson Parij6s. - Ma
galhães Barata. - Alvaro Arlclfo.
- D1u:JJite a/Oliveira. LameirCl
Bittencou:rt. - MoUra. Ca.rvalho.. 
~Toão Botellto.

N.o 585

AI;) a.rt. 127, inciso m.
SubstiJtua-se o inciso ]I;! do ar

tigo 12'7 pelo seguinte:

"A União, -os Estados e os Muni
cípios poderão criar 01lltros impostos,
além dos que lhes são atriblÚdos por
esta. Constituição".
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J'UStifU:aç@

O inciso m do art. 127 foi con
cebido nos segtrlntes tênnos: "A
União e os Estados poderão criar
outros impostos além dos que lhe
são atribuidos por esta Constttuição.
a<:.eS impostos serão arrecadados pe
1~'" Estados que, da renda resultante,
à proporção que a arrecadação se
.fizer, entregarã.o vinte por cento à
UniãO' e ·quarenta por cento aos Mu
nicípios" .

Não a.tinamos porqu-e só à União
e aos Estados será permitido criar
noves impostos e aos Municípios não,
quando a própria Constituição as
segllU'"'a aos Muni<:ipios, tanto quanto
aos Estados. a sua autonomia pela
zdministração própria do que res
peita ao seu peculi·ar in.teresse, entre
os quais a.vulta a criação. arreca.da
çã-o e aplicação dos seus tributos.

. E depois não vemos porque insis
tir-se ne·ssa complicadfssima e mes
mo impraticável norII"'...a ad.ministra
tiv.a. de investir a União ou o Estado
na atribuição de a.!'JIjecadar rendas
um do outro e também dos Municí
pios, para distribui-las entre si em
cotas, quase sempre de entre~a de
morada e problemáltica. T e in os
exemplo disso: a União cobra, há'
anos, o impôsto 'Único' sôbre infla
máveis, para distribui-lo pelos Es
tados e Municípios. Se se fizer um
inquérito pelos Municípios pa.ra sa
ber quantos dêles já rec·ebet..'"tam ou
"já foram beneficiados pela distribui-
ção de tal im.pôsto, verulcar-se-á
que a maior parte dêles responderá
que nem sabe se tal coisa existe.

.Melhor será, assim., que cada qual
cuidte de si, de seus interêsses pró
prios, e evitar-se tão condenável sis
tema de arrecadação po:o uns e clis
trd.buição por todos, que gerará sem
pre desconfianças pela impossibili
dade de fiscalização.das partes inte
ressadas.

Sala das sessões. em 10 de junho
d€ 1946. - Nélson Parijós. - João
Boterho.

"Emenda n.O 771:
Substitua-se o n.O m do artigo 127,

pelo seguinte:
um. A União e os Estados p(),t~rão

criar outros impostos, além dos que

lhes são a tribuiodos por esta :;ODS
tituição. ~sses impostos serão cobra
dos pelos Estados, que da renda resul
tan~J à proporção que a arrecadação
se flZer, -entregarão à União vinte por
cento. e aos Municípios, prooorclO
nalmente ao que cobrarem ..:ni cada
U1!1, qua.renta por .cento".

Justijicaço

A .e;n~nda' tem e!n mira estabelecer
o· ~n~erlO segundo ,J Qual deve ..,el' dis
t:l."!hmdo ao~ ~ul1i.~cípios a pa.rt.e, que
L1.es cabe. ao 1.IDposto que se ~ru·.

Sala das Sessões, €m 12 de junho de
1946. - Gustavo Capanema - .·L de
Souza Costa.

N.o 586

J...rt. 128 - § 1.0:
Suprima-se.

Justificação •
O dispositivo redundará. evidente

mente, em vasta evasã\J de rendas,
sem atingir ao fim colimado de pro
teção social.

Sa.la das Sessões, aos .,. de junho
de 1945. - Benedito Valadares.
Olinto Fonseca. - Alfredo Sá. - Mil..
ton Prates. - Lahyr Tostes. - Bias
Fortes. -. Augusto Viégas. - Rodri
gues Seabra. - Celso Machado. 
Israel Pinheiro. - João Henrique. 
Juscelino Kubitschek. - Joaquim Li
bânio.

N.O 587

Ao art. i28. § 2.°:
Substitua-se a segunda parte do pa

rágrafo pela seg~te:

"Da. renda resultante caberá aos
Estados, ao Distrito Federal e aos
Muni-eípios uma têrça parte - a ser
distr~buida proporcionalmente ao con
sumo nos respectivos territórios."

.Justificação

A expressão do Projeto cota-parte
é ind~terminada, não oferecendo base
~1"itmetica para o neces.l',;ário cálculo.
Donde resulta a conveniência ou, me
lhor, a necessidade do esclarecimento
sugerido pela emenda.

Sala das Sessões, 13 de junho de 1946.
- Altino Arantes •. - Mario Brant.
- Bernardes Filho. - Toledo Piza.
- Romeu Lourenção. ---'- Dolor de An-
drade. - PhiZippe BaIti.



-424-

H.O 588

Supr1ma-se ° lnciso V do art. 129.

Justificação

Apresentamos emenda que suprime
o impõsto de exportação. quer inter
no, de munic1pio para município, ou
de Estado para Estado, Quer para o
exterior, criando-se apenas uma taxa
com que custear-se a fiscalização do
comércio exterior.

Em conseqüência, p::'opomos a su
pressáo do inciso.

Sala das Sessões, 11 de junho de 1946.
- Gabriel Passos. - Toledo Piza. 
Magalhã~ Pinho. - José Bonifá
cio.

N.O 589

Ao § 3.° do art. 130:
Suprima-se.

Justificação

O parâgra.fo cuja supressão se su
gere admite, para os Estados, a. facul
dade de tributar titulos d.a dívida pú
blica 'emitidos por outras pessoas ju
rídIcas de' direito público. desde -que o
façam em regime inferior ou de igual
dade aos tributos criados para suas
próprias obrigações. A regra parece
-chocar-se com ó preceito da letra a,
inciso v, do art. 127, onde se con
sagra a isenção recíproca de tribu
tos entre a União, os Estados. o Dis
trito Federal e os Municípl0S. A dí
vida pública não é um servidor? Os'
títulos dessa divida não constituem
bens? Dir-se-ã que os titulas perten
cem aos tomadores, depois de adqui
tidos. Em tal hipótese. cumpre que o
preceito constitucional distinga, sob
pena de originar dúvidas e disc1lSsões
na prática. E a constituição deve ser
~lara, dando o minimo de margem a
possíveis controvürslas.

Sala das Sessões, 10 de junho de 1946.
- Sa,mueZ Duarte.

N.- 590

Ao a.rt. 130, inciso I:

Suprimir o inciso I do art. 130.

Justificação

O art. 130 e seu inciso I dizem
pertencer aos Etsados privativamen
te os "impostos sôbre propriedade
teTTitoTiaZ" .

Entretanto, nenhum impOsto é mais
essencialmente municipal do que °
impôsto territorial. Não. é opinião
isolada. O ilustre constituinte Sr.
Alde Sampaio, com a sua grande
competência acêrca do assunto, che
ga a exclamar que "é aQsurdo que o
impôsto territorial seja cobrado pelo
Estado". Efetivaménte nenhum im.
pôsto é mais da essência tributária
dos municípios do que o .territorial.
Nenhum impôsto pode proporcionar
melhor renda ao municfpio' do que o
territorial. Conhecedor do território
do seu município, das propriedades
nele existentes e das intimas condi
ções de vida de seus habitantes, só
ao govêmo municipal cabe lançar e
arrecadar da forma mais convenien..
te êsse impôsto que lhe assegurará
renda razoável.

Dados fornecidos· pela Secretaria
do Conselho Técnico de Economia e
Finanças mostram que. no triênio 41
a 43.' se se der ao conjunto dos im...
postos arrecadados pelos Estados o
valor de 100. o impôsto territorial fi...
gurará apenas com 5.74% dêsse va...
lor, figUrando o de rendas e consig
nação com 59.96%. o de transmis...
são de propriedade com 16,27% e o
de exportação com 7,52%.

.'
Como se vê, nenhum gravaI:le de

rnaiõr causs,rá. assim. aos Estados
transferir-se a arrecadação do im
põsto territorial para os municípios
que serão, na sua-totalidade. bene
ficiados peIà. cobrança dêsse impOs..
to. ao em vez das vantagens Que pa...
recem oferecer certos dispositivos do
Projeto e que, entretanto. podem
aproveitar a um ou outro município,
de um ou outro Estado e não à to
talidade dos mesmos. Que é o que
precipuamente todos devemos ter em
vista. . '

E nada para isso como o imPÔsto
territorial, que aproveitará indistinta..
mente a todos os municfpios do
Brasil. nenhum dano causando às- ar
recadações dos Estados.
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Sala das Sessões, em 10 de junho
de 1946. - Nelson Parijós. - Ma
galhães Barata. - Alvaro Adolfo.
- D1.uLrte d'Oliveira. - Lameira
Bittencourt. - Moura CarvaZho.

.Jo{io Botelho.

--N.O 591

Ao art. 130, § 4.0:

Suprimir o § 4.° do art. 130.

Justificação

Diz êsse § 4.° do art. 130:

"Os Estados entregarão aos
Municípios, à proporção que a
arrecadação fôr senqo feita, 50%
da renda resultante do impôsto
sôbre transmissão de propriedade
causa mortis, observado; no que
fôr aplicável, o disposto no § 2.°".

E' máis mr..a liberalidade de exce
'ção que beneficiará a bem poucos
Municípios. São êstes em número de
1.600 e tantos. E estou em ponto de
afirÍnar que, em mais de 1.000 dês
ses Municípios, o impôsto de trans
missão de propriedade causa-mortis
não renderá, por ano. nem 500 cru
zeiros. E' possível que haja muni
-cipios que venham a ser beneficia-
-dos. por semelhante impôsto: os das
Capitais. que dele não precisam, por
que têm outros de sobra e um ou
"Outro grande' muDicípio dos grandes
Estados. Mas a grande maioria ou
meIho!." a quase totalidade dos Mum
.cipios do Bre·sil nenhum benefício
vai colher com mais essa liberali
dade do PrO;eto. Mais de Inil Mu
nicípios não chegarão a receber 250
-cruzeims por ano e muitos deles, tal
vezJ.-· não recebam nem mesmo' um
cruzeiro que seja.

E' melhor cancelar semelhante pro
digalidade. Socorramos, sim, os Mu
nicípios que estão pobres, paupérri
mos mesmo; mas com impostos e
beneficios diretos, concretos, positi
vos. que sirvam para todos e não
apenas para. um ou outro.

E' . por isso que propomos a supres
são do parágrafo em aprêço e a en- .
trega aos !lI7:unicfpios do impôsto ter
-ritorial, Que efetivamente beneficia a.'
'todos, sem e:ceç§.o de nenhum.

Sala. das Sessões. em' 10 de junho
de 1946. - -Nelson Pari1ós. Jofio
Botelho.

N.O 592

Art.. 130, IV - Substitua-se pelo
seguinte:

"VendaIS e cons!gnações, efetuadas
por comeT'ciantes e produtores, isen
ta a primeira operação' do pequeno
produtor, como tal definido em ie1."

Sala das Sessões, aos 12 de junho
de 1946. - Benedito TTaladares.
Al/TeiLo Sá. - Milton Pratcs .

. La'hYT Tostes. - Gustavo ClZpa.nem.a.
- Isr..ael Pinheisro. - Celso Machado.
- Bias Fortes. - Juscelino Kubtsts ...
chek. - Pedro Dutra.

N.O 593

Ao art. 131, se acrescente o se
guinte inciso:

Prorpriedade territorial.

Justificação

O im.PÔsto territorial deve caber
ao município, que tem melhores ele
mentospara lançá-lo oom justiça,
transformando-o e~ instrumento de
atuação econômica, concorrendo para
combater o latifundio e dêle alivian
d:o as terras pobres e improdutivas.

Sala das Sessões, 9 de junho d.e
1946. - Ga.b1ie~ Passos. - José M011.

teiro d"e Castro. - MagaZhéies Pinto.
ToZedc Piza. - José Bonifácio .

N.O 594

Ao art. 131, i.b.ciso TI:

Redigir assim o inciso TI. do ar
tigo. 131:

"lI. Impôsto predial e teTritortal."

Justificação

Em emenqa anterior a esta. por
nós "ormula·da. e na qual sugerimos
a supressão do inciso I •. do art. 130,
que atribui ao Estado o impôsto ter
ritorial, deixamos bem patente que
nenhum impôsto é mais municipal do
que o impôsto territorial. - Não con
vem insistir.
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Inúmeros Srs. Constituintes já ex
puseram. com maior amplitude as
razões que I:Xlilit.am em favor da co
brança dêsse imPôstQ; pelos Munid
_pios brasileiros:, sem exceção de ne-
nhum, não havendo motivos para lhes
ser negado.

Nenhum prejuiz..o sofrerão com -1500 '
os Es:tados, que, dando-se ao conjunto
das impostos por êles arrecadados o
valor de 100, peroebem, a-pelias, 5,74%
dêsse valor, conform.,e dados oficiais.

Sala das Se<:...sões, em 10 de junho
de 1946. Nelson Parijós. - João.
Botelho.

N.O 595

Aditiva

Ao art. 138 acrescente-se o parã~

grafo següinte:

"Art. 138.
. Parágrafo único. No primeiro se
mestre de cada exercício, o Presi-,
dent, da República, os Governadores
dos Estados e os executivos do Dis
trito Federal, Territórios e Municípios,
submeterão ao Congresso Nacional e
às "assembléias 'legislativas respectivas,
relatório circunstanciado da aplicação
dessa verba, em que se incluirá B. pre
visão para o ano subseqüente".

Justificação

Para que o acertado intuito do ar
tigo 13S dó projeto não seja burlado,
é indispensáv~l proteger a SUa fiel
execução.

Onde no projeto a sanção .eXigí
vel?

Convirá d~ixar ficar êle, como o dis
positivo idêntico da Constituição de
1924, sem nenhuma _cautela?

Embora a sanção possa: constar de
lei ordinária, não constituL.-ã demasia.
detenninar desde logo a Constituição
a medida da emenda, como, aliás, já
o projeto adotou, no tocante ao plano

, da valorização da. Amazonia (art. 140,
§ 1.0). .

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946. - Plinio Barreto. - Paulo No
gueira. - Lyeurgo Leite. - Altino
Arantes.. - Dolor de Andrade. - Au
reliano Leite. - Toledo Píza. - Ro
meu Lo1Lrençáo. - José B011,ífáciO.

N~O 596

Suprima-se no art. 193, inciso 1. sr.
palavra -, natos.

. Justijicação

Não devem ser permitidas dístm
ções ou preferências entre brasileL'o~,
quer sejam natos, quer sejam natura
lizados. Não se justifica a exclusão
dêstes da regra, pois, desdE: qüe se

.concede a estrangeiros a cidada~h

brasileira, não se compreende a limi
tação de direitos e muito menos as·
distinções pl'evistas no inciso. .
, Sala' das sessões, 11 de junho de
1946. - Gabriel de R. Passos. - To
fedo Piza. - Magalhães Pinto. - José
Monteiro de Castro. - Philippe Ba'lbi.
- José Bonifácio. .

N.D 597

Ao art. 145; 'acrescente-se, in fine:
" . .. sendo assegurados aos Minis

tros os direitos, garantias e prerroga
tivas previstos no § n do .':U"t. 1~".

Justificaçáo

Extender aos. Ministros do Tribu
nal de Contas do Distrito Federal OS'
direitos, garantias e prerrogativas ofe..
recidos aos Ministros do Tribunal de
Contas da União, é necessidade im
prescindível que se impõe não apenas~

em defesa das altas funções cometidas
a êsse Tribunal como, também, e prin...
cipalmente, elevá-lo a uma situaçãO.
de tal prestígio que possa bem cum-
prir sua finalidade. .

Sala' das Sessões, em 13 de junho-
de 1946. José Fontes RoméTo.

N.O 598

Acrescente-se ao art. - 143,:

§ 1.0 O Brasil-eiro naturalizado tem
os mesmos direitos que OI natural dO
Brasil, . exceto o de exercer a presi
dência de qualquer dos três Poda-es,
no ãmbito nacional e no estadual.

§ 2.° O filho menor de brasileiro
naturaliZado, ainda que não nascidO'
no Brasil. tem todos os direitos qce
cabem aos menores brasileiros.

Justificação

Devemos acolher com leal franqueza'
aos que adotam a nossa nacionalidade..
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Bala. das Sessões, em 11 de junho
de 1946. - Gabriel ele R. Passos.
Toledo Piza. --'" José Bonifácio.
Gilberto Freire.

-' N.o 599

No art. 149, substitua-se o n.o I
pelo seguinte:

.UOS brasileiros natos ou naturaliza
dos, de um ou de óutro sexo" mesmo
analfabetos. U

Não se explica se ex<:lua. do corpo
de eleitores os analfabetos.

Na França, (:Omo na Itália, êles
são admitidos a. votaa-. No Br·asi!.
êles são os .melhores artífices da;
construção econômica.

Do seu trabalho, do seu devota
mento, do seu estoicismo, mourejando
nas fábricas e nas lavouras, é que
vem a riqueza nacional.

Sem a sua coparticipação nos plei
tos, não podemos dizer que temos
uma verdadeira democracia, por isso
que é a ""'1inona que escolhe os -repre..
senta.ntes do povo.

Tenhamos coragem de estrutmar
um sistema democrático puro.' eonce...
dendo o voto ao a.n8ilfabeto.

Sala. das Sessões, 12 de junho de
1946. - Oswa.ldo Lima,.

N.O 600

Art. 159. § 25. Substitua.-se pelo
seguinte:

"Ninguém será prêso senão em fla
grante delito, ou por Qrd-em escrita.
da. autoridade competente, nos casos
e ,pela forma que a. lei determinar."

Justificação

Não há. razão para maior liberd&de
que a da Constituição de 91, aJI't. 72,
§ 13. A ser proibida a tomada de
armas q'C.ando, a critério da autori
dade, houver Indícios de' estar a.rma
do o indivíduo, então tõda a. gente
poderá andar a,nna.do, bastando que
traga a arma oculta. O di.spositivo
do projeto impossibilita:rá a repres
são do porte de armas; mult1plicar
se-ão os crlmes, e, em época contur
bada como a nossa.. a.oo comícios e
reuniões públioas poderão compare-

~ v~~e~ u~as ~.~ ~

civis, para oferecer combate à auto
ridade mantedora ela ordem. Supor
que a. a.utoridade i1'á cometer a.busos
revistando tôda gente é fa.vorecer
a criS'e de autoridao.e.

Salas das Sessões, aos 13 de junho
de 1946. - Benedicto Valladares. 
.José Alkmim - Alfredo Sá. - Ol:n
to Fonseca. - Milton Prates. - La';'
hyr Tostes. - Wellington Brandáo.
- Gustavo Capanema. - Joaqu.im
Lfbânio. - Duque de Mesquita. 
Celso Machado. - Rodrigues Sea
bra. - Bias Fortes. - Au.gusto Vie
gas. - Israel Pinheiro - João Hen
rique. - Juscelino Kubitschek. ~
Pedro DutrlZ.

N.O 601

Ao artigo 159

Suprimam-se do § 16. 0 as pala
vras "para fins lfdtos".

Justificação

~ de crer só por descuido .saiu
aquela cauda "para fins licitos".
Poderia, porventura. admitir-se uma.
Assembléia Constituinte regulando o
o direito de associação para fins ilí
citos ? A emenda, neste caso, visa
apenas restabelecer' o primado do
bom senso ...

Rio de Janciro, 12 de junho de
·194a. Osma.r de Aq'tLino~

N.O 602

Art. 159. § 27.
Suprima-se.

Justificação

Quem for detido injustamente pode
requerer "habeas corpus". A própria
Constituição de. 91, não determinava o
que manda0 projeto. A disposição de
número 30 dêste artigo. reprodução do
a~tigo 72, n.o 16, da Constituição de
1891. combinada com a do "habeas
corpus" garante plenamente a l:ber
dade individual contra detenções abu-
sivas. .

Sala das S-essões, aos 12 de junho de
1946. - Benedito Valaclares. - AZ-



jredo Sá. - OZinto Fonseca. - Milton
Prates. - Lahyr Tostes. -. Joaquim
L:.õâ.nio. - Rodrigues Seabra. - Du
que de Mesquita. - Wellington Bra1t
dão. - Bias Fortes. - Augusto Vie..
gas. - Celso Machado. _. Israel
Pinheiro. - João Henrique• ......- Jusce
lino Kubitschek. - Pedro Du.tra.

N.O 603

Art. 159, § 35.

Suprima-se o período:
"E' admitido o confisco em caso de

enriquecimento ilícito, por influência,
ou com abuso de cargo ou função pú
blica, ou de emprêgo em entidade au
tá.rquica ou paraestatal, nos têrmos e
pela forma qUe a lei. .... prescrever".

Justijcação

Se os bens são produto de crime já
a lei provê a respeito de sua rest:·tui
ção ao patrimônio lesado.

Se o cidadão causa prej~o, seus
bens respondem pela reparação do
dano. A expr~ssão "por influência de
cargo " é por demais vaga, equivoca
e, até, opressiva para os que exercem
algum cargo público.

Sala das Sessões, aos 12 de junho
de 1946. - Celso Machado. - Pedro
Dutra. - Duque de Mesquita. - Al
fredo Sá.

N.O 604

Art. 159, § 29.

Redija-se assim:

~'Para proteção dos direitos líquidos
e certos, violad.os ou ameaçados de
violação .....

O ma:s como está.

Justijcação

.E'. preciso deixar bem expresso que
o mandado de segurança deve. ser
concedido não sàm-ente para a pro
teção dos direitos líquidos e certos
violados, como também para o que
está ameaçado de violação.

. Podendo-se prevenir o dano, não é
cabível que primeiro se sofra o dano,
para depois agir, já sem. poder evitar
outros prejuizos poss1váS. ..

Sala das Sessões, em 10 de junho
de 1946. - Nelson PaTijós. - Maga
lhães Barata. - Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira. - 'Moura Carva
lho. - João BoteZ1w.

N.O 605

§ 41 do art. 159:
Suprima-se. "

Justificação

O mandamento' já está implicito na!
demais cláusulas da ConstituiÇão. E'
iIiútU. .

Sala das Sessões, aos 12 de junho
de 1946. - Celso Machado. - Olinto
Fonseca. .

N.o 606

§ 44 do art. 159.°.
Suprima-se.

Justificação

O princípio figura no Código Civil,
Introdução. E, generalizado, '. como
está, permitirá a analogia no direito
penal, à semelhança do· direito na-
zista.

Sala das Sessões, aos de Junho
de 1946. - Benedito Valadares.
Celso Machado. -' José Alkmim.
Alfredo Sá.

N.O 607

§ 45 do art. 159 - Substitua-se pelo
seguinte:

"§ 45. O juiz n.egará aplicação às
leismanlfestamente inconstitucio·
nals".

Justificação

Sõmente a inconstitucionalidade
manifesta deve poder ser d·eclarada.
pelo juiZ de 1.s. instâz:cia. Nos de
mais casos. caberá aos tribunais su
periores declarar a inconstitucionali..
dade pela forma e mediante o quorum
estabelecido no art. 190 •

Sala das Sessões, aos de Junho
dE: 1946. - Benedito Valada'res. 
José AZkmim. - Alfredo Sá. - Mil..
ton Prates. - Joaquim Libânio. 
WeZlington Bra1UÜiO. - Augusto Vie
gas. - I sraeZ Pinheiro. - Bias For
tes. - Duque de Mesquita. - Ro
drigues Seabra. - Celso Machado. 
OZinto Fonseca• .- Juscelino Ku.õits
ch.ek. - Pedro D1ára.
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N.O 608

No art. 159, § 41.0, substitua-se a.
parte final: "salvo quanto às últi
mas, quando o interêsse nacional im
ponha reserva" pela seguinte reda
ção: '~salvo sôbre matéria reservada,
de naturez'a diplomática ou militar".

Justificação

Nos têrmos em que está. redigido o
finai do § 41.°, o "interesse nacionaIS)
da informação é deixado inteiramente
20 critério da autoridade a quem for
pedida. Ficaria assim frustrado o ob
jEtiVO do legislador. As :-azões' da
su.bstituição proposta são tão eviden
tes que dispensam extensa justifica
ção. - AlUno Arantes. - Arthur
Bernaràes. - Daniel Carvalho.
Mário Brant. - Munhoz da Rocha.
- Philippe Balbi. - Bernardes Fi
lho.

N.O 609

~o art. 159 acrescente-se:
§ 46.0 No caso em que a aplicação

da lei envolva p~tente deshumanidade
contra órfãos e desvalidos, o juiz de
cidirá por 'equidade, recorrendo ex
ojficio pa...""a a instância superior.

Justificação

Todos conhecem casos em que ór-.
fãos são lesados por dJesiclia dos tuto
res na defesa de seus direitos ou por
chicanas de advogados, e fatos de
viúvas sem recursos, despojadas de
suas moraqas modestas, para paga-,
menta de impostos ou dívidas dos
m.aridos, aumentadas escandalosamen
te por juros ãe muitos anos. Esta
fmenda acUtiva é justificada por um
princípio elementar de solidariedade
11umana e justiça social. - Arthur,
Bernardes. -' Altino Arantes.
Daniel Carvalho. - Mario Brant. 
lrrunhoz da Rocha. - Philippe Balbi.
- Bernaréles Filho.

N.o 61(}

Ao Art. 159, § 17:

uE' livre o exercício de qua.!.q· '
profissão, observadas as condições de
capacidade técnica e outras Q.ue & lei
estabelecer. ditadas pel<> fn~e

Público" •

JustiJicaçl!o

Era êsse exatamente o texto ds.
Constituição eLe 1934. no seu art. 113.
§ 13. DeV'emos conservá-lo. Não hou
ve vantagem na sua modificação do
pr.ojeto, que lhe tirou a última parte,
2.Iltes de prejudicar a vasta classe dos
profissionais liberais. Tome-se, por
exemplo, o caso dos a-dvogados. A'
Ordem criada por Lei federa.l produz
incontestáveis efeitos no benericiá da
moralização do ex-ercicio dessa nobre
profL<::.são~ Entretanto, mantido o pro..
jeto, a Orde:z;n perderá quase a sua.
razão de existir, pois não poderá mais
exercer a sua ação -disciplinar, que
v·a.i até a excluir do quadro advoga
dos imorais. O projeto esqueceu-se
talvez disso.

Sala das Sessões, 13 de Junho de
1946. - Aureliano Leite. - ToZedo
Piza. - Romeu Lourenção. - José
Bonifacio. - PaulO Nogueira. - LlI
curgo Leite. - PUnio Barreto.
Dolor de Andrade.

li.O 611

Ao § 21.° do art. 159.
{tE' garantido, nos têrmos desta

Constituição, o direito de propriedade,
salvo a desapropriação por necessidade
cu utilidade pública, mediante prévia
e Justa indenização em dinheiro. Em
caso de perigo iminente, como guerra
ou comoção intestina, as autoridades
competentes poderão usar da proprieA

dade particular, até onde o bem pú
blico o exija, ressalvado o direito a
indenização ulterior". ,

Justif~ão

O § 21.° do art. 159 como está. no
- proJeto, choca-se com'dispositivos do
capítulo - Dos direitos sociais. 
A expressão: nos têrmbs desta Cons~

tiruiçáo, adotada nesta emenda, visa
€onclliar a noção de propriedade com
()s principias estatufàos nos §§ 4.° e
18.0 do a11;. 164.

Do contrário, ficarão ai dispositivos
siC.tinômicos que anularão, por certo,
o conceito social, da proprieãade em
boa. hora adotado no projeto como
reflexo da legislação hodierna. de
quase todos os países civilizados.
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Diz o citado § 4.° do art. 164: "O
uso da prQprtedade será contlicionado
ac bem estar social, de modo que per
mita. a justa distribuição dela, com
jguais oportunidades para todos". .

Parece que o projeto quiz estabe
Jeoer distin.;ão entre domínio e uso, o
que, absolutamente não se pode con
ceber, e isto porque está justamente
no não aproveitamento ou mau apro
"eitam·ento das cousas, em prejUÍZO
da coletividade, o motivo ·dessa restri
.ção ao clireíto da pr{)priedade. se se
.admite justa distribuição da proprie
dade, em atenção ao bem estar so
cial, claro que ampliada ficará. a· res
,trição contida no § 21.° de que trata.
esta emenda.

Por outro lado, ao parte referente à
'propriedade territorial, constant--e do
§ 18.° do art. 164, contém o mesmo
'princípio que restringe o conceito de
propriedade e que está a. exigi!' uma
melhor conexão entre os dispositivos
que regulam a matéria. '

Sala das Sessões, em 13 de Junho
de 1946. - Galena Paranhos. - Pe
dro L?UÜ)mco. - Altamiranão Re
quião. - João d'Abreu. - Diogenes
.Magalhães. - Darci Cintra. - Do
mingos Velasco. - Campos Vergai.
- Carlos Pinto Filho. - João eleo
jas . .- Segadas Viana.. - Agostinho
Monteiro.

N.O 612

Ao art. 159 § 21:

Substitua.-$e o § 2J. do artigo 159
pelo seguinte:

u]t garantido o direito de proprie
dade em tôda a sua plenitude, salvo
'a desapropriação per necessidade, ou
utilidade pública. devidamente moti
vadas, mediante previa' indenização
pecuniária pelo justo valor, garantida
ampla defesa. judiciâria. Em caso de
perigo iminente, como guerra ou co
.moção intestina, as autoridades com
petentespoderão usar da proprieda.de
particular, de acôrdo com as exigên
cias do bem público, ressalvado o di..
r-eito a oportuna. .indenização."

Justificação

Sem que, :no plano judiciário, se
assegurem amplos meios de defesa. a~
'proprietários, burlado ficará, por sem

dúvida, o dispositivo constitucional
garantidor do direito. :É mistér. poia,
que a defesa não seja 11m:itada à apre
ciação do preço. com a vedação do
c'onhecimento de matéria atinente à
legalidade da medida administrativa.
" 3a1a das, Sessões, 12 de junho de

1946. - José' Leomil. - Agrícola ~
Barros. - Paulo Sarasate. - Romão
Júnior. • - Rui Palmeira. - Café
Filho. - Freitas Ca:valcanti. - Dolor
de A1UlT~• .- .Castelo Bra.nco. 
Campos VergaZ .

N.o 613

Ao art. 159, §17.
Substitua-se o § 17 do art. 159 pelo
seguinte:

"É livre o .exercicio de qualquer
profissão, obs-ervadas as condiç.ões im
posta..$ em lei."

Justificação

A liberdade profisslOnal deve esta:~

condicionada a outras exigências além
da que o Projeto menciona, iStO" é, a.
da capacidade t~nica. Dai a necessi
dade da emenda, salvo melhor enten
dimento, a que me sujeitarei.

Sala das Sessões~ 12 de junho de
1946. - José LeomiZ. - AgrícOla' de
Barros .. - Romfio Júnior. - Castelo
Bra.nco.

N.o 614

Ao art. 159
Exclua-se o § 3.°

~ustificação

Em anexo.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1~.

.......;. Osmar de Aquino.

Justificação das emeruJ,a.s ao 'arligO 159

O autor daIS referiJdas emen:das se
propõe a dlfsenvolver, perantJe O' ":>lle
nário, os motivos que as inepiraram.
Desde já, porém, quer res:uu:ni-loo. uara
efeito do parecer d..i dloUlta Comissão
OonstitUC&io:nal.

Direito adquirido

Nenhum iniciaJà!o em asstmtos jurí
dicos d-esconhece' a oontroversi.a que
se estabe1lece em reIa.çâM> do dixeito
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sdlqud.rido. assim no~ do d.1l"eiito
público. ~o no di.re.i1to privado. E
.aqueles que o condlenam Dão se re
.sU!!Ilem nos autores de qualquer ma
neira comprometídos com o pensamen
to socialista. São quasi todos os'II\O~
de'l"DlOS civil.i.stas, a parêJcU!1larizamos
.os civilistas para salientar que, no
pr6p;rio d1r~i:to priva.d\o. o insti,tuto do
ctireito adlquiridlQs é, pelo menos hoje;
bJcom:portã"vel. No direito público, en
tão, seria um d'isparate.

Não noo dle'vemos esquecer que o
nooso Código Oivil sdforeu, da .:>arve
de juristas estraDl81eir.cs, se-vera critica
por ter adot3ldo o prim.clpio vetusto.
Que cliriiam se o vissem e]e'Vado agora.
a regra cOIlJSltituci.()onal?
~ receto de sermos agarra.c1oo em

tamanho desWe.rto, pa'I"a nãJo dizer
dislaote, preoou:pou um dos nrossos m1:l.i-J
res conhecedores do ãire~to constitu
ciemal. quando em 19M. se cuidou de
l"esoguaIldM, na. Oónstttuiçáo, .os cha
marlos direitos arcilquiricLos. E o gr9.nde
jurista. dlepois de invocaT a auto~da.

de incon'Jestável de Duguit, que re
1eitta a expressão - direito adJquitldo
- por nãio ter seood{). recorria ~ ci
viliS"~ nâJo mlenos aUltorizados, CJlIIlO

PIaniol e Capitant, para evitar ~ue os
nosses const:tuintes de 34 anquilosas-·
sem, com coi.sa'S mortas, UlIIl e'S'tatuto
político, que àleV1e ter fimdez bastante
para. ceder aos fataNs dl3. evoluç.ão
s.ocial Mesmo porque, contrário a
êsoos fato'I'es) o d.1spositiv-o legal se
torna letra morta, A clá.ssica "t"er'101

ta dos fatos oontra os códlilglos'" E.
então o legisla.dor reca.1citrante, n~

mínimo, perdma 00 tempo. Riegttla
ria uma· inlItilid:ade. Cometeria ':.=m

desgarre dJe técnica. Temos, a esse
respeito. um exemplo C2paz d.e dIes
V1endar 1iO'dlOS os olhos': a abol!ição da.
escravatm-a. Quand!o as fôrçBJS 1.:nco
ereíveis da evolução social e políltj~:.lt

for-çaram a extinção do traba1ho es
Cl"arvo não oouve princípio dle direl~

adquiri<lo. absolUltismo d'e propriedad.e
ou regra de irr.at;roo'tivl:c1ad-e dlé lei que
impedisse a fatali!dJa.de dJo lenÕmen<l..
Veio a Lei de 13 de maio COIIl:tra os pre
ceitos anacrônicos da Oonstitutilção dG
Imipério e tod.os os ve1bos a.xiJ0a:na8 do
4ireioo romano.

InsLstir, já. ogorap n'O preceito 1m
tia, só por Vlocaçã.o arqueológica, . Ou.
tei'DllOsia, o q.ue SeTia. pior"

E' preoilSQ fazer da Constituição um
col'lPO virvo e ágil cotn<> a sooiecia.dte Çlue
eLa vae regular. E' preciso sobretudo
faZ'er oo'm que, dura'1lte anos, não se
atrase d.a continua e a.ssdberbaut"e
transformação do fenômeno econÔ-."'Ui
co, operada, di.a a dia, com suas resso
nâncias em tôda a estrutura SOIClal.

dae que SfTVIe de base aquele fenô
meIllO.

Dema!B, a regra dlo § 3.0 do projeta.
abeTra. dJo con'Oeirtio de prO'p:riédad~ que
ali se C!e,,~ermi:n.l8.. Conceito reSitnt.i.vo r

e não abS'Oluto, poils que ocmdicionadioJl
aos interêsS'es ~oletivos. Só pa.ra não
terir certos pU/d/ores espiri:tUlalis. n~()

diremos conoeito socializaoDJte.. OOln-o,.·
então. oonciliar. com essa Concepção
de pIlopri1ec1aJàJe. que o Pr-ojetlo esta-

. tui, o princípio dio direito a.àlqutrhl').
filho primog-enito do jus ute:ndi et
abutenài doo romanistJas?

A regra em apreço é, SlSSim, no
Projeto uma exereresoêncl.a, em chr-
qu~ com a· doutrina. que o legislac~orr

constitÜlCional houre por bem arlotar,
a d.a9peito da oj,)O'Siçáo v1o.1enta.. 000
tiJna.da sistemática de cerrtlOs paSlS3,

distas, e'5'pirituaJmemrbe mortlos CO!lL o
seu oempo.

Sem d'Úvild!a; há hipótes-es em que se
fáz sentir. ainda, a influência dl€ ol'in
e1}Jros como o do direito a.diqutrido. ou
m·eLhor dito, em que é preciso transi
gir com êles,"

SeTVirão, n.estoo ca.SQIS, OO'ID.'O fon~

inspiratriz . das dJecilsões judiciárias
"'nesse tr.a,balho mq.ravilhOSio e pro
tunda da mv-estigaçã,o' científica e de.
jurisprUIdência". mas, s'Sja oomo fôr,
o que não podJem ser é regra rig1Jd:3..
E' limi-te 1egi'S'la.tivo, impedindlo a. l1le
xibilldade das tnlstru!mentos políticos
pa.rn. que. nos dias dle c()(tll!oção social,
venha o legislador <l3.lS mãos livres pa....
re encon.trar a fórm.w.a politic:a ca
paz d'e salvar oS 1nrtieI'êssets sup-:oe
%11'05." .

Deixemos. pois, que essas' anbç6ea
e.'bsbratas" fiquem no seu lugar oro
pno, no mundo era beor1a J1J!1"kt1.cs,.
formando & "~u:ra :Ca:á~
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Justificação
, :~ .. '. oi.. "'.' ".-.:' .-, '.

A ,nosso ..v·er ,.as. 'regI-áS .expressas nos
l~ 11.°,. i2.~,. ..l3.ô e 1~-.~. és6à.,Pápi ~
que ,se cham.ã,. na. t~~Cà. co~ti~u

·~~~Ii~l •. 'de~laràÇ?,o, ~e diiei~9,s..e ~est~~
J;p,daViá, . sllbn;i:etidá!i. ,.~. ~s~~ .. , tfJ;ul9~
~esmo qú'e sej'~. trànspoÜ~da~ ..Ra:ra
outro, .. tí~ulo•.. áqú.e.i?s ~ iem:~. êiêsc.épl
~. detalhes incompoItáve1S n:ama cbns:
titUiçâó.

Quanto ao § 21.0

O p~ojeto réiUfu, () (nr'clto de pro::'
prledade no Cápitúló TI (éo.caso do
§ 21.°) e no 'Capitliló m~ .(Dos di...
reitos ·sociàis). Etitedenios que se de-

. vem consubstanciar OS dois diSposi
tivos hUm s6, sÚbmetido ao titUlo re
ferentea.ós tlli'eitós sbbià1S~ Nesse
seIi.tJ.do, apresentarerilos. 'emenda ao
§ 4.° do art. 164.

Qu,álito aOS §§ 22.°. 23.0 e 24.°, é
ãe ver 'que os .assuntos nele trata.dos
escapam do âmbito constitucional.
Trata-se de matéria· de direito co
mum..

'0 i 4í.O ~..cletEl.lh"e áe regllIanientó.
Parece á.té preocuPação (ou recal~ue)

-de algriDia. Vi~.r.Illà âe de5léfXo burocrá
tico...

R19 de.Jan~Q,.12 de jUnho de 1946
- Osmar de Aquino.

N.O 616

Ao art. 159 ...~

Redija-se o § 16.0 do seiutnte modo:
.a Ninguem poderá ser conservado

em prisão DOS casos em que a. 1e1
permitir possa o acusado defender~se

em. liberdade provisória.. Não..~"'"
.admitida flança em dinheiro ou bens"

;''Usut'iCaÇ/io
O ante-pro3éto (te coIist1tUlçãO~ ela

borado em 1934 por Qi:liá com iSSãoc1e
Jur1stâsrepellra a iniorâI1d.a:de c2à f1
ãnta em dinhetro ou· Dens~ E Propu
nhao segu1nte disposit1'\TO :

. "Nlnguem. poderá ser eó:riServa
do em prisão se prestar fiança.
idônea~ nos ,casos. que 'a lei deter~

miTiãi'. A fiança não poderá Ser
em dinheiro ou bens".

A medida. moralizadora não logr0Ua.
porém, confirmação noplei:íário da.
Constituinte. instaurada naquele ano.
A própria Comissão Constitucional a
rejeitar~. E agora. de novo, não se

'atentou para a injustiçã., mais do que
18to, .para a indignidade que represen
ta a fiança em dinheiro ou benS-.· João
Mangabeira', uin dos s'Utores, e den
tre êstes~.o principal do Ant~proje

tiO a. que nos referimos acima, defen
c1endo o. principio que a comissão.de
juristas, sugerira.. escreveu estas pala
vras de fôgo, cheiafi de iridigna.ção
ante a Uliustiça social tue o legisla
dor. constitucional de 46 ainda. force-
Ja coonestar.: .

"Será justo que o valdevinos ri
co, que se emQriaga a champagne
e perturba a. ordem, seja posto in
continente. em liberdade" por<Iue
tem dinheiro .para a fiança, en
quanto o op~rário, que o não tem,
fica no cárcere, e, à. fs,lta. de dt
nheiro~ no ciià seguInte~ os filhos
sofrem fome?"

E pergunta o notável jurista: onde
a moralidade, a dignidade. o decôro
dessa distinçálO odiosa e negregada.?
Oomo se justifica. tão abominável di..
!erença .num... reg1me democrático?

,Com, efeito, o. priT.Jégio em aprêço,
sObre ser ante dettlocrãtico~é imoral.
E' _desonesto. Os' ricos já têm tantos
priyilégios assegurados pe~ regime
econômico. Tantas já são as desigual..
<1ades soc1ais! Qu~rer, ainda privilé
g10s no crime, positivamente é de
m~. ._

Evidentemente, a fórmula por. nOS
proposta nâo é a mesma adotada p~Ia

refeI'dda. C9~ de. juristas. No
nosso entender. a lei d~verá esta])ele:
cer as condições em qu~ ..9..:.a~~o
poc1erâ obter liberdade provis6ria até
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a decisão def1n1t1va da causa, 1nde
pezi.c1ente. de fiança. de qualquer ~
tu.rem..MsS..também está lmpl1c1to
no. 1nc1so .sugerido que será. adm1ttda.
ttança que não seja em cilnhe1ro ou
bens. '~ ~ - ., . ; -

,'ASs1m, neste tocante. se abolirá. de
.~ez_~ 1niquas desigualdades entre
.ricos e pobres.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1946
- Osmar de Aquíno.

,
N.o 617

Art. 161:
Suprima-se.

Justificação

A dIsposiç'ão êtâ lugar a eqlÚvocàs.
II1cuinbe à leg4;laç,ão penal próver a
ré~p,e1to ~ .n.iatéria. O 'disPositivo, do
projeto acarretará a conseqüência.
d.e tomàr às 'autoridades e fUncioná
rios tímidos e medrosos, no rec'êio de
perder o 'cargo. vaga como é â. expres
são: "impedir 'o exercício dé d:reitó~

f1idiVidiiaiSu
•

.sâ).á das Sessões" s.os 12 de junho
(te 1946. - Celso Machado. - Bia
Fortes. - Duque de Mesquita.

N. o 618

~ Red1ja..se como se segue o § 1'7 do
árt.1Ei3:

, , ,

.. 4s profissões são acessíveis a.os que
~ ~~as se. habilitem na forma da lei,
~ seIj.o. exercidas segundo a lei que
as discipline.

Justificação

Parece-nos que a emenda é ma.!.R
ampla, pois abrange a faculdade de
regular o exercício da profissão e não
apenas o processo da habilitação 'para
ê~ exercício.

,~ala. das Sessões, 11-6-1946. - Ga
brieZ Passos. - Toledc Piza. - Ma
gal~ães Pinto. - José Monteiro de
Castro. - JO~é Bonifácio.

N.O 619

~o art. 164, § 9, I.
Onde se lê: "As autorizações ou

concessões serão conferidas exclusi-

vamente a brasileiros. ou a emprêSô
'organizadas no' paiS, as'Segma& °ete''''~

. ,}.~~_ <~._ ".....:.._ 0".·.-; .• · .:: ~ ~. .".~ .. '.

Le..a-se: As, autorizações ou coa-
ê~~ões , sêrão '. :c'àilferléiãséicluS1và:
mente ,'o~ ,,~~Üe~o.so~ a, .. :énl~r~à.S
or.ga~~da.sno país,_oas. quá.1s a. .di
reção ~rtença,a. bras!ie1ios, detento
r~s. pelo. ~en.os, de d6istêrços 'de

.capital, asseguradas, etc."

J'Udiifcái;ào
-... .

Pelqs têrmos de projeto, cremos
que,' devido o a ,simples. lnadvertência
da douta Comissão Constitucional.
110 afo'gadilho dos últimos diâs de
seu prestiniosis~o trabalho, ficou
ô9b gr ave âmeãça Uma de no~
maiores conquistas, no te!Ieno eCo
nômico, ou séja a .da naclona11Zação
das minas. j~i:las e quedas dágua..

Senão, examinemos, rà,pidamente,
esta matéria, Jiascida de uma Pa.les
~.a com o Sr. 'Ministro .VIria.to vàr-
gas.. . . ,

A ConstitUição de 'lO de novembro,
em~ seu Art .. 143, rezává o que se se
gue: "As minas e demais riquezas do
s~solo,bein ,c'om~ ,as qu~das,' dág~
constifu.~m propriedade, distinta da
propriedade do solo para o efeito ,de
exPloràção ou aproveita.mento indriS
t.tial. O aproveitamento industrial
das ni1nás e das jazidas IXi.1rierais, dáS
águas ...: 'da., energia hidráulica, ainda
tlue_ de, propriedade privàda, depende
de autorização federal. ..

§ 1.o - A a.utorização s6 pod'erã
ser ,concedida a brasileiros, ou em
prêsas constituídas por· acicmistcu
brasileiros (o grito é nosso/), reser
vada ao proprietário preferência na
exploração, ou participação nos lu..
cros. "

A Lei Comtituclonal n.o 6. de 13
ae maio de 1942, procurando acau
telar interêsses resp'eitãveis, já com·.
prometidos na espéç!e. ao tempo do
evento daquela Carta, emendou !)

sttpracit8ldo par~af.:> que ficou as
s!m redigido: ~A a.utoriZação 56 será
concedida a brasileiros ou emprêsa.s
constituíc:Las poT acionistas brasileiros,
poãendo o Govêrno. em cadã. caso
1JOT medida. de conveniência, pública..
permitir o aproveitamento de queãàs
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dágua e outras fontes de energia lz,i
dráulica a emprêsas que já exerci
tem utilizaÇÕes amparadas pelo § 4..c
ou às que se organiZem como socie
dades nacionais~ reserva.da sempre ao .
proprietario preferência na explora.·
çáo ou participaçáo nos lucros>".

O Art. 144, ainda da mesma. Cons
tituição, preceituava: U A lei regulará
a nacionalização progressiva da.!
minas, jazidas minerais e quedas
dágua ou outras fontes de E'nergia
assim. como das indústrias considera.
d~s básicas ou essenciais à defesa.

, econômica ciu militar da Naçãp.
Ora, como vimos, o projeto de ago

ra eliminou, em seu inciso I, do § 9.0

do Art. 164, a exigência de acionis
tas brasileiros~ ou de qualquer ~spé

cie de nacionalização. às tais emprê
sas, organizadas no país, para que
possam receber as autoriZações ou
concessões respectIvas, destinadas ao'
aproveitamento sobredito. Não se fêz
restrição nenhuma, nem se levou em
conta sequer a consideração atendi·
da pela Lei Com:titucional n. o 6.

Assim a mina, jazida ou queda
dágua não pertence ao dono do solo~ .
mas também, não ficou ehrplicito ou
determin~do que pertencerá à Naçãu
Pertencerá a quem·a requerer. sem
maiores ou menores deveres de pro
va de nacionalidade; visto que as- tais .
emprêsas organizadas no pa.ís. (como
se acha escrito JJo projeto) poderão
ser, constituidas de elementos estran
gea-os!

Afigura-se-nos, conseguintemente,
no modo por quefolarquitetado êsse
Art. 143, nos ditos § e inciso, que o
melhor quinhão estará sendo reser
vado ao capitalismo. internacional,
pois a concessão de minas ou quedas
dágua a elementos allenfgenas pas
sará a depender, exclusivamente, da
boa vontade de um Ministro da Agri
cultura, mais ou menos comodista.

"Faça."sE", destarte, a emenda, e ter
se-á acautelado uma das m"àiores. ri
quezas de nossa. Pá.tria..

Sala de Sessões. da Assembléia Na..
cional Constituinte, 13 de junho de
1946. - 41ztam.iTa1Klo Bequ.:ião.

N.o 620
Art. 164
,§ 7. o Red1Ja-se: A le1 ;-egulará a

na.clonalizaçãõ· das emprêsas conces
sionáIia.s de serviços públicos, federais.
estaduais ou municipais. Será deter
minada a fiscaliZação e revisão per1~

ódica das tarifas dos -serviços explo
rados por concessão. s fini de que. os
lucros das emprêsas não excedam a
justa remuneração do capital, cal
culado na base -do custo histórico,
aplicando-se êsse principio aós servi
ços concedidos já existentes.

Justificação

2, com redação mais clara, o 11'te8-
mo parágrafo do profeto. .

A justa remuneração é aquela que,
sendo convid;ttiva para. capitalistas.
AA.O práticamE.'nte um contra+.o en~e

náo onera o custo do serviço al1ém do
razoável.

Por ser con-vidativa. ela garante no
vas inversões: e, assim, a expressão:
~que lhes permitam atender às ...neees'"
!idades de melhoramento a expar.são
dêsses serviços é, no mínimo, pleoriãs-
tica".· .

O capital náo pode deixar .de ser
calculado na base do custo históri
co.

O chamado custo de reprodução e
suas variações, entre as quais o justo
valor, tem como base a propriedade
das instalações pelo concessionário e
os fenômenos que se passam 'com a.
propriedade particular.

O direito de propriedade contém
três direitos elementares: 'UStLS, fruc
tus, abusus.

O direito de uso das 1nstalações de
serviço público subordinado exclu
sivamente ao sernçó. O direito à re·
muneração <fructus)· é regulado em
lei. Não existe direito de vends.~ (abu..
sus) salvo, licença do Poder' Conce
dente, para Instalações obsoletas ou
inúteis. E assim o direito dos con
cessIonários às instalações não. tem
semelhança com o direito de proprie..
dade.

AS concessões de serviços púb1lcGs
do pmt.1camente um contrato entre
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o Poder Concedente e uma 'Pessoa. fi
sica ou juddica de direito priV"'AClo,
que se compromete a empregar uma.
quantia em dinheiro para executar o
serviço. -

Há gárantias para o emprêgo dêsse
dinheiro: "monopólio de exploraçãc"
tarifas razoãveis, integridade do capi
tal- (dinheiro) .

Nestas condições ,é o dinheiro em
pregado que deve ser considerado co
mo capital a remunerar.

Alegam interessados que o dinhei
ro «(moeda) se tem desvalorizado e
nestas condições. deve ser prevista em
lei a desvalorização da moeda. .

A desvalorização da moeda é um
fato, mas o remédio terã de ser uma
lei _geral, que abranja os portadores
de títulos da divida pública. os salá
rios dos trabalhadores e todos os tí
tulos de dinheiro, inclusive os hipote-.
cários, mas nunca wna medida espe
cial para os concessionários.

A alegação de ser afugentado o ca
pital também não tem base, pois, o
capital se dilige para onde o seu por
tador o manda, e em cada momento
há capitalistas capazes de empregar
o capital: onde um falha, o outro

. vê possibilidades de lucro.
Sala das Sessões da Assembléia N::L

cional' Constituinte, em 13 de junho
de 1~46. - Fernandes Távora.

N.O 621

Art. 164
§ 9.o Redija-se:

. O aproveitamento dos recursos mi
nerais, bem como de energia hidráuli
ca depende de autorização ou conces
são federal na forma da lei.

l. As autor:t,za.ções ou concessões se
rão conferidas exclusivamente a pes
soas fisi~s ou jurídicas brasileiras,
organizadas estas de acõrdo com a lei
especial sôbre êste parágrafo e garan
tidas 3.0 proprietâ.rio do solo, as m
denize.ções pelo dano ou ocuPação de
suas terras.

n. O aproveitamento da energia. bl
drâullca de -potência reduzida e para,
uso exélusivo do proprietário cla f07J.-

\
Ú! de energia, prescinde de a.utortm
çáo ou concessão.

m. Suprima-se·.
IV. e o parágrafo IV passará a.

m.
Justiffcaç4fj

Preliminarmente, foi suprimida a
palavra "águas".·

As utilizações das águas são Inúme
ras,e entre elas estão os abastecimen-.
tos das populações, os bebedouros; os
locais para banhos, pequenas derivo.
ções para agricultura, despejos, esgO
tos, eco

A lei federal deverá prever e de
fato prevê, em linhas gerais, as pre
~auções a serem tomadas, mas não
desce a detalhes.

O inciso I exige~ para pessoas ju
rídicas, uma organização prevista em
lei especial, e isso é conveniente em
face do § 7.°, que ordena ficar pre
visto em lei a nacionalização das em..
prêsas concessionárias de serviços pú
blicos; e, par-a Isso, o mais convenien
te, é preparar o caminho.

O inciso n contém, apenas, o acres
cimo depois da palavra proprietário:
"da fonte de energia" para evitar \)
descuido em que muitos incidem de
se tornarem proprietários da queda
pela construção de uma usina, isto é,
transformarem-se de utentes em pro
prietários.

Propomos a supressão do inciso m.
pois, durante a vigência da Consti
tuição de 1934, dois Estados: O de São
Paulo e Minas Gera.ls, tiveram auto
rização para exercer essas atribuiÇÕeS
e os resultados não foram satisfató
rios.

Em. 1938 foram cassadas as atribui
ções, com va.ntagem geral.

O número "de quedas dágua. no Bra
sil não é tão vultoso que aconselhe a
sub-divisão dos serviços.

O inciso IV do projeto de Consti
tuição poderá passar para o número
III.

Sala. das Sessões da _Assemblia Na.
cional Constituinte, em· 13 de junho
de 1946. _. Fernande8 Távora.
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N.O 821-A

Ao § 31' do art. 1M.
,~

Redija.-se as.s1m:

A fa.mílla• "constltu1da pelo e8S&w,
mento, tem àJ.reito a amparo espet"al
dos poderes J)tlbllóOS. .':

Justif~áo .
~ . ~~~,,;..

A cUferença. entre o texto do pro
jeto e o da' preSente -, emenda é .:ru~

no daquele figura -s. '"palavra tndisso.:.
lúveZ, 'que no desta. ·desaparece.

'A matéria do div6Iclo é' inteiramen
te estranha à Constituição.

, ' .
~ ... ~ - ..

IntrodUZir a matéria na Const1,~uJ:
ç~ó' é obrigar a 'lei' suPrema -do Pa~
ã" deelaiar~é -pa.rUdtl.~a 'dessa. ou d~
quela solução num aSsuhto,' que ~o' é
êonstItúclónal. 'O problema dó'" divo'l:"
éIo desenvolve-se dêritro dê uma" cc;~..;
troversi'a' "perma.nentementê' em: &bei.;
tõ. 'Quererpó,r f1xD a.' essa controver·
B1a protb~~Ao' o dlv6rêlo 'ná CoIistttU1
óãO, ê 'coloc'o.nd,o SSs!nl a' suprema"'let
a'o .lado 'de" d,eternilnà.d.o' pontô-· 4e
vista, exprime apenás úm .aõUsO áé
tOrça, contra 'o qua.1'~maiS veeme::l.te
mente do que nunca,' hão de,'bra.<1ãr
aquêles quer' adotam' ponto de" v1Stà
dtterente.' "., " ' ," ,~

....,1.... .

Que diriam os antidivorclstas se ~
d1vOre1s~o.s'"em' 'Ü1afOni ;"Yói-jãssem.'" nã
Obíistltu1çlo" '$ mél~â.õ ae"j1m~'~Jttõ

declara.ndo o casamento d1SSÓlúv~l?

Não se sentiriam oprimidos pe.l,o i~to........ ,.. -...J.... ~ .. .. -;." ,
~ ~~ aprove1,~l:r~m os ~vorçistas .~
c;1rcunstAncla d:e ~or.mar~m, ma10l1:a
para. dif1cultar a marcJia -""da ldéla
~ii#dl~orclsta. oPQn~.a ess~ l~é~' 'a
p,~pI:1a Oons~~U1ç!o~ ~$ 1;sto mo~l
e "justo quo.ndo o assunto do d1vqz:~~()

ê completamente est1'a.nho à matp:.rJ.s
eOnStltuclonàl1 JA "0 ~"d:fSS6 'o :rériito:
proibir ou' . perin1t!r ::o":"'à1V6rCio·'"ns.
<:;OnsUtu1oAo 6 dl~ os b.I:asUetrcx;
~m (nce da pr6prla eõnstt~u1ção, 'e, wr: '
mottrxJ qUtJ neto t ~ cm4!mt"co,nstitu-
donal. " "'_,., I

• ~ ço~~tl;lS.oft.ote' ~s~P,~~, ~~~~
mar -em garan de ldé1as"e'pontos dé
V1sta Que nAo se l1gam à estrutm"à
mesma' 40 Eetado.·-Aqu~l~ "que "'!~

comprometeram & não' votar, pelo d1-

vórclo, eumprirfi,o &se dever Dio T\)

~n1!o P,Q.~ ~ - ~ ~o,. "
, ~~~~~~~.J!I-, elf~e~~! que ~ 0C?~
tituição assuma., também um com0'1:0
DiliSo' ciue "é'"Só d~les;Signtl1ca ' sec'ta·

_, __, Ao... _,o _.. ' .., .... J _ _ •• ,. ,,< •••

ma.r a ConstitUição. praticar atrav's
dela um jôgo que compromete" õeu
pÍ-~s~~@ó·· :J?~ion~i ~ ,- - '..' - "

Sala. das Sessões, 4 de junho de
1946: :- iiiirmêS' tima'- -"~líni()Ba.".
reto. - Jurandyr Pires. ~ AW1jsio
de·' Carvalho. -- Nestor Jiuarte. - Soares FÜ.hõ ~. -- Ma.tniaS oz1impio. ..:...
Adelmar Rocha. ;.:.' ÁiiomaT'Bcileeiro.
..::-: :Cii/é Fi11íó·. -' Càmjjos' Vergal. '-
VieiTci'à~ ~~iA: - .. , I

N.o 622

Ao § 24, do artigo 164:
Á~rescente..se o· inciso:
"$.a14rlo 'profissional progressivo,

a.ten.(],idas as' ~uJ1arlda.des reg1o-
'".•. jJ' . '., c, _

na.lS _.

Justificação
A fixação de'um"regune de salarloe

com eséala' móvel para as pro~íll."s

não' é uma novidaoáe'~ Já' ex1stiá ao
tempo das corporações da' Idade' Mo!
dia"e- São Tomás 'de" Aqu1no' segundo
Pierre "!ieveSque' ("Le tuste' sala1ré"
Parls, 1938);'"fórmul2.ra a "teoria' doo
justo sa1ário~ qué 1iáo' -era outra 'colsa
s~nãq UIIla co:qseqü~~91a' da tdé4L da.
j:ustiça comutativa, ou seja o esp~to

de e<iuid,ad.e 'que d,evia. existir em t0
dos os' negócios".

Em nosso pai~ - êle representa ama
velha aspiração dos trabalhadores;
tão velha que o projeto de ""Lei '~
rárlaIJ, que vinha. d,e 19.1~ no substi
tutivo apresentado à. Câmara :103

fZ~1'1~i~,'~J~~~ d:gg:s~;
19ià,' 'já co'nSÍgnavs"no Ínciso I' 'do < s.r~
tigo 11 quê ôs I regutà.inêntos da.s em
pi'êsa.s:. deveriam ""regIStrar' "o 'yaJ.or
máXimo e"o-'val6r mfmlno do sali1"lO
rJá,ra' "Clãsse de OPerário com espceifi
càção -:do' modo "de' pa;gamento'~
. 'ESsa àSpíra:ção' vem' sendo, 'em par
te/ concretizooa atrà:Vês- os cont1'a.'+,M
coletfvos ,-de"tr'aballio:- onde se fixam os
salârios das classes por êle$- abra;~·
das•. tnaS'h4J' tneg~ve1mente nec~

dact~ da.·,açi:o, d.o Estado, não só da.u-
-, .
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do fôrça legal aos aeórdos entre em
prega.dos e empregidÔres, como esta....
belecendo, por m~lQ de lei, o Sl3.1â...

rio proflss1e>nal, quantb tá.ts a.córoos
não tlverem sfdo réa.lizados. ' --',,~

Isso já foi feito, em nosso pais. não
~6 em relação aos jomalistas, c~o
aos profesSÔl"es, aos estivadores e' ma..
rftimôs.--:. '

Essa. necessidade da fixação do sa
lário profissiolial, por ser uma aspi
ração do proletariado, esta inscrita De
programa do Partido Tra.balhista Bra
sileiro, que assim se re!~re à '1ries~,
tão: '.

23 - ."Fixação de saláTio pro
~sional progressivo em relaçãoao -tempo déseiviço' e cilaçãci, -daõ.
quadros de carreira.

O salário mínimo é o est~g1o

inicial da tnteriénção do Estado
na fixação da remuneração do
trabalhador 'o salárloprofismo
na.! é um estágio b;nedi.ato e. in
c-entiya a formação de técn5.~os..

A legjslação deverá. estabelecet:~

a) sa1Ãrio profissional ateu<U
das ,as ·pectiliarid1:!des. especla.li~

ção e responsabilidarles na pt'()

'fissão exercida.~'

b) aumento progressivo do 50.
lárlo. -obngatôriamenté em' '.reta·
çáo .ao temPO' de serviço;' -- ,.

'c) -énái;ãO '-de '-q~l'Os ,d~ ca.r- .
relr2.. como estimúlo"âo- desenvoI
v1niento' profissicinà.l do' trabS.1bá:
dor. ass'egÜradô"ô'àceSso -Por-'an~tigtudade::'- "', '. ,"'. . -,-,.,.
, d) -, éXtknsáo doo prec~ltos sôbre

auniento' p~ogreSsivo'" c(e'saià:rlo·.
em réíaQ.ão ao ';"tézlipo de- serrl,~o~_
~.às tiabalha~or~, ~ais'-·. - -' .',:

Medida adótada. em alguns casos,
pela' legislação ordinária (Con.sol!d~~

ç§.o ~s Leis do Tt:a~o. aI:ts ~8 e
323. e pelo ~re:t():-l~l n.o,_ 2.028> e~
deve ser es~aQeleclda CO~O no~tD.~

constitucional.
Isso atende%)\ não só, ao~ d~JQS dO.

proletar,iado ~omo UnllOnarâ nUIIl.~

melhol1a de condições p-anl nossa m
dústrla. ln-erementando a espeelauzH.
çlo '"da" mão' dê) 'obriL:" "evita"iido"ânidá
à~éonStante tPu<:laB,Ç.à.' de, -emprêgo:' ij.O
.cáDium: em' nbssb"'pais:'-' .,~

N.~. 623

Ao § 27 do art. 164.
. . ~ . - . .. ~ ~" ...

Substitua-se a. redação do projeto
.' .'pela se~te:.."' . . ~ :. .....

~A legislação sindical fixará a for
ma de organização 'e constituição das
associações profissionais e sindicais,
dentro dos seguintes princípios:

I) - Plena autonotnia 'administra-
tiva; . . ,

n> - Direito de representação das
classes nos contratos coletivoS. ' de
trabalho e de exercício de funç&es de..
legadas -·do poder público;

m> - Direito de· arre-cada~ e
aplicação do impõstó sindical;

"IV) - Libetdade aó' traba.lhador
para ingressar ou não' 'nas associações
profissionais e s~ndicais. .

J~tifi,caçÕf'

Uma. das cs.usas da pouca vital1da..
de - da orgànizaçãõ sindical em nosso
país residé, justamente. no inter;ven...
cionismo do poder' pJThlic.o na vida
sindical. Se· êsse direito. de. int;erven
çác wderli ser 'defendido no estágio
inlc~f 'do ·slp.d1calí.srQ.o" com, um Sen
t~Q","~' COgrÁeÂaç~: 'd~, 'classeS. e de
iJl~?~l:Vo ~~ ,- e.$-p~y>...d~ ~gré,~,ação
ê~e n...ap se, DOç.,e. ~~i Justlfi~r_ quan
dQ'" 'o -p.tole.tàrJ.~d.o"bt~il~i1:.Q v~i:u~m
provandO·'pQss..U4:, J~,"~ C1.es'~Iivol ...
vida conseiêntta-'sindfcàl:"é uina.: 'iútl
da compreensão de- suàs responsab1ll.
dades lia vida da Nação. . .

Por isso mesmo deve ca'bex aos pró..
prios. ~àpaJl?~dor~~· o --~~~~rÍo '~ '~§~
colha ou afastamento dos d1rjgentes.
de, s,uas a~so~l~~ profis~onais -.' -i
silidi'cRts. 'Sób".' pena de'" I)óderem elaS
sêi-''''shbmetfàas,;;'l?ero 'iembr' ~da"<lnter.;;'
~énçao;~ a.-uniã"'pÔ~íção,roâe .passivldà4!
e:-;'àé InJl~ilída:a,e pari"'" a~ "'~~ãõ'-"q1te
Ihes~'cQiiipeté'-nª' def~ <dºs"'Irité~~
clãs 'êUisséS·:~'r~P1'~sentântes. '~~~n}'~

lfa defesiC'do 'pátr1m."ôn!<f'tf do"lU#~
'!"'~•...,.. ..~,
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sindical. que deoorre de uma delega
çáo de poderes do Estado. é de se ad

. mitir a presença do Poder Público
C02n o direit<l de intervir.

N.esse sentido estabelece o Progra
ma do Partido Trabalhista. Brasilei
ro:

" Desenvolvimento e prestigio
do movimento trabalhista. 'com maior
autonomia para as at~vidades sindi
cais:

a) - As entidades sindicais de...
verá ser assegurada maior auto
nomia, especialmente no que con
cerne à escolha de seus dirig'Em
tes, abolindo-se a formalidade
de homologação das eleições pelos
poderes públicos, assim c-amo os
impedim-entos para. a reeleição de
dirigentes; .

b) - A ingerência de autorldà
des policüiis nas associações tra
balhistas deverá ser definitiva
mente prescrita, o que permitirá
a conveniência útil entre sindi
catos e o Estado, num ambiente
de compreensão e paz social;

c) - Aos representantes sindi
cais deverá ser assegurada ínti
ma e constante participação. sem
preponderância· em todos os ór
gãos que interessam ao capital
e ao trabalho;

(1) - Devem ser eliíninadas as
restrições para o exercicio do
direito de voto nos sindicatos;

e) - Os orçamentos sindics.is
"não podem estar sujeitos a um
demorado processo d€ exame,
prêjudicando as atividades das
associações de classe" ~. "

Nos tênnos de seu programa, elabo
rado de acõrdo com o sentir -dos tra
balhadores, é que os infra-assinados,
~leitos sob a legenda. do Partido Tra
balhista Brasileiro, encs,minham a.'
emenda supra.

Bala. das ·Sessões. 13 de junho de 1946.
-' Manuel- Benício Fontenel!e, Sega
das Viana. - Baeta Neves. - Ezequiel
Mendes. '- Leopoldo Neves. - assi
1Uttura ilegível - Pedroso Júnior. 
Benjamim FaraJt. - Romeu Flori. 
EU2ébio Rocha. - Levi Sa.ntos.
Luís Lago.

N.O 624"'

No art. 164 § 33:
Substitua-se o § do' art. 164 pelo .ê
guinte:

(~Haverá sempre recurso ex-oficifJ,
com efeito suspensivo, da sentença
que de<=retar '0 desquite. a nUlida'Cie
ou a anulação de casamento".

Justificação

A emenda ao Projeto aten.de ~os

imperativos técnicos, que distinguem
os dois casos enumerados no are. 315
inciso n do Código Civil, evitando
dúvi-das. E' o que me parecel'.

Sa'la 'das SéSsões; 12 de junh~ de
1946. - José Ledmil. - Agrícoiu; de
Barros. - Romão Júnior.

N.O 625

o aO 32 do an.. 164 será. redigido:

"O en.s1no é livre à inicia.tiva p-M
ticulax, respeitade.s as leis que o re
gula-Dl ·e proilbido o de línguas e his
tória de paises ~str2,ng€iros n,as cur
sos pnmãxio e pre-primário.

A id'Slde em que se ministm o en.
sin..o prim.ârio e pré-pr.anário., é a
adequada à educa(}áo fundamental d'O
cidadão, possibilitando-sê a -infiltra
ção na alma infantil de sentimentos
e tendência.s várias. COnvém, pois,.
que a formação. das persemalida.de5 se
orien'te mais fundamente para o c0
nhecimento das coisas pátri.as. não
perturbaaas pela' sedu.çãJo das eStran
geiras, às· vêzes tendenciosamente se
dutoras, como já se observou enrtre
nós.

Quando o aluno cllegM' ao -"Cm'SO se
cundário, já estará mareado pelo co
nhee4nento e pelo amor de s~ pena
"e de sua lingua, e, então, a blstérria
e a lingua df outros países serão me
ros instInImentos de cultum, -a.liás
últe1s e mesmo necessários.

S'aíla das sessões, 11 de junho de
1946. "- Ga.briel Passos. -- Toledo
Pisa. Magalhães Pinto. - José
Bonifácio.
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N.O &26

SUlPrlma-se o § 34 do art. 1&4.

Justificação

Não vemos no dispositivo neDhu
ma vantagem. Trata-se de evitar
uma conconência que pode ser bené
fica, pois é vantajoso atraIr-se para.
o pais 00 prOifissionais estrangeiros,
devidamEnte habilit.adios. que se m.Qs
trem capazes de exercer aqui sua pro
fissão Clamamos por técnicos; não-·
devemos, pois, negar-lhes a faculda
de de exercer sua técnica".

Ao demais, (" dispositivo contraria.
o principio funàamental de igualda..
de de todoo per.ante a lei e traduz
acentuada e injustificável .xenofobia,
!pois nem· a-os natUi.o:e1iz:ados permite
exercer um'a profissão pa.ra a qual se
teriam habilitado no estrangeiro. Pelo
~ositli'Vo. os engenheiros. médicos.
lluimicos. agrônomos etc.. etc., que
sejam portadores .ie grau universi
rtário no estrangeiro. no Brasil so p0
derão seI tra'balh:ad-ores braçais, ou
então, utilizar "iesta~ de ferro" paTa
'Viver.

SaIa das sessões, 11 de junho de
,1946. - Gabriel p~o - ToZeào
Pisa. Magalhães Pinto. - José
Montdro de Castro. - José Bemi..
fácio.

N.o 627

Suprima-se"~ § 30 d'O art!. 164.

JustifWacão

O dispositivo contradiz o § '17 de
artigo 163 e eria uma distiJ:l:Ção odio
sa e injustificável entre brasileiros e
estrang~os e àté na.turalizaà:os"_ O
.que in't&essa é a capacidade p1"ofis
sional e a maneIra por que êle exer
ce a profissão. não ha:VteDJdo razão
nem "cOonveniência prática, senão
m.era xenofobia, na distinçã-o entre
prolfissionais brasilleiros e estrangeiros.
Vivemcxs clamando por técnicos. cer
tamente os queremos p8lI'& exercer sua
ltéon1ca. ou prOfissão.

Sala das SessOOs, il de junho de
J.946 . - Gabriel Passos. - ToZedO
Pisa. -' MagaZ'Jtljes Pi11Jto. - José
Mon.tearo de Castro. - P1tflippe Bal
bi. - José Bonifácio.

R.O 628

Artigo 164, § 20:
Substitua-se pelo seg.umte:
Somente será permitida a alienação

ou concessão de terras devolutas aos
que nelas se instalem promovendô ()
seu imediato a'Pro.veitamento econô
mico.. .

S. das S., 8-6-46. - João Cleophas.
- Gilberto Freyre. - .-Carlos "Pinto
Filho. . - Alde Sampaio. - João Or
sulo. - Oscar Carneiro. - Galeno
Paranhos. - Rui Palmeira. - DOZOT

de Andrade. - Luiz Viana. - Lauro
M ontenegro.

Jus.tijicação

O projeto constitucional procura
amparar e estimular a formação da
pequena propriooade. No prõprio àr
tigo 164 existem vários pa:rágrafos
claramente redigidos dentro dessa ori-
entação. .

Compreende-s-e. por conseguinte, a.
alienação ou concessão de terras pú
blicas - terras devolutas - obedecen
do rigorosamente o espírito do proje..
to 'que é o da maior divisão da pro
priedade territorial.

Acontece, entretanto, que o parágra
fo 20 do' projeto cogita da autorização
do Senado Federal para a alienação
ou concessão· das áreas de terras pú
bliclLs sUJ)eriores -a dez mil nectal'.es.:
Não vemos razão nem justificaçã.o para.
concessão ou alienação .das terras pú
blicas em áreas tão extensas.

Além disto. o objetivo priI:Ícipal da.
alienação ou concessão de terras per
tencentes ao Esta.do deve ser. rigoro
samente o da sua imediata utilização
econômica.

Sem esta obrigação expressa o po
der público ficará na situação de pro
digalizar benefício de ordem pessoal
sem o menor proveito ao bem pú
blico.

N.O 629

~ja-se assim o § 18:

.. As terras'a.proveitaveis, para expIo-
. ração agrícola ou pecuária, e não

aproveitadas, nas zonas de maior den-
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sidade demogrMica.. bem como as ter
ras beneficiadas-por -obras de i,rrlga.
ção ou de saneameI;J.to. poderão. me
diante lei especial•.' ser desapr6prls.
~, para' o f11ií: d,a sua ãiviSão, 'nos
têrinos que as condições' desSa.': explo
ráção aconselharem. Neste', càso ~ a
indenização podêrá .Ser 'feita em 'titu::"
100 da dívi,i,a pública. destmados a
instituição de fundos de proteçao' é dé
itic.r~mento à prcxiuc;á.o ag1"o-pecuá-
ria." .

JUS.~ficação

A -parte final do § 18.0, como cons
ta. <10 projeto. determinando que. pro
cedendo a desapropriação, y s-e esta-be
leça pelo prazo de cinco anos o im.
pôsto territorial progressivo, anula o
~eu principal objetivo. Se este visa.
t.omar imediatamente, produtivas, ter
T?-S não a.proveita-das, ou mal aprovei
~a.das, segu~-se que o tal impõsto pro
gTeSsivo, durante um tão longo prazo,
torna inocua a medida.
. Se' o intuito é' dar ao proprietário

uma oportunidade para.' explorar suas
terras de acÔrdo com as "exigências .e
necessidades . da coletivild.a<ie.·· fôra
ni~1ho:r adotar-se' o cz:itério da legis
lação francesa duraJite' a guerra de
:i!hà. -Em unui. lei; dê 6 de outubro de
19Ú5, dava-se, na' França, ao alcaid~
d~ -cada Ajuntamento, à. direito de
éon.v:idar o proprietáiio ou eÀl'lorador

, h~bitual' dos té.-renos' ná9 éultiVados,
a;. pÔr.~ se' pudésse êsses' terrenos em
éStado de cultivá. Se,' porém, 'no 'prá
zd de quinze di2.s, depois da. not1fiea.
ç'ão; o eX1PloradOr não justificasse 'êsse
abandono,' eram, suas terras requisi:"
~às: e .entregues a. quem se disp.u-
zesse-a cultivA-las. .

Mais tarde, em 4 de maio de 1918,
outra lei vinha completar a primei
ra, estabelecendo que, quando o pro
prietário não quisesse ou não pudesse
garan~..r o cultivo de suas' terras. o
alcai-d.e poderia requisitá-la5 e con
ceder sua ~Ioraçãà a agricultores
que a isso se prcmtüicassem.

O projeto 'tem em' '-'Vista'proteger a
soctedadé' contra; Os proprietáriOs 'que,
p6:f desúlla> '''ou''; gânàIicla~ .cOnservam

.. '" .-....;." ~

1naprove1tadas suas terras quando' há
caTênc.ia de tudo~noS' merca.o.os. "As
sim se?~o, ~~ n~e;ssáJ.:io supri
mir-se a parte referente ao impôsto
progressivo. '.", ._.

A emenda estabelece que as inde
Dji~9~~cpo~~.~ser feitas eni titulós
dà' 'divida pública 'destiÍi.a.dos a oonsti:'
t~Wç,ãQ 'de' fundoS" d,é .' 'proteção ede'hl
cz:'ementd às ativídidêS' agro~uá
nas: Est;àbelecen<io ó "§." 2i:° do '-arti
go '159. Ó pI1i:icfplo"de que sOmente se
à.dmitém inde~ões em dinheiro,é
neCessário qU~ ~ja, c.om r~ferên.cia a
d~P!opriaç~s de terras, e~a ressal
va, visto. como, em quase todos os paí
ses, p:r:incipalmente balcânicos, tais m
denizaçôe5 são fei.tas em titulos da.
divida pública. No nosso caso, s6 se
admitiriam os títulos que se destinas
sem à solução do problema agrâ1o.

. Sala das Sessões, em 13 de junho
"de· 1946.:' - G!tzéno' Paranhos." -' Pe
4ro .butr:a.· .....:.. AZiamir~niiO Requião.
-.:,' Dario CarCÚJso. -'Joilo .d'Abreu. :.
piógenes, MéiYaZh~. Domingps
Velasco. - Campos Vergal. - Carlos
Pinto Filho. - Seg~ Viana.
Agostin.1tO Monteiro.~ .-' -, ... -

• , ...... ; • - • - - ••. "c.,

N.o_ ~30

Reqija-se como se segue o n.o 312,
art. 164: .,.

A educação se destina a fortalecer o
corpo, formàr o caráter, eririquec'2r a.
inteligênc:a. preparandó o individuo
para ó trabalho. com sentido demo
cr~tico e amor a. Pl;\tria.

Justificação
. ~ ~ - :. .

E' conveniente dar-se sentido à edu
cação nacional; desde que a consigne
mos' na Constituição, como um dos
dev-eres do Estado. .

Educação é a boa preparação para.
a vida: e. desde quê a idéia democrá
tica e o sentiinento'de Pátria são por
nós objetiva.dos. éumpre que à. edu
cação que dermos seria .finalidade. '
"Po'r óütro lado. a educaçã.o. --em suas

linhas gerais:'-- abr!tnze' .- os cuidadQ.s
cóm a máqúina' 'htiniana. visto COmG,
o~ hbmem- 'precisa apr~nd.er a' alimen:'

- '..' .~.~.. '. -
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ts.r-se, a vestir-se, a. ter hábitos hi..
,gj.~nicos. a "f.ortalecer.~se;não pode
igualmente ser "desregrada a -fonnação
do "carãter.a "saber, cumpre 'Se dêem.
ao individuo as noções de deveres, e
direitos que nucleÍam o c:dadão, in..
~)i.~1#dà-l.h.e conautâ adéluadà' aó con
~~o so'çial; finaliÍlente, oeVia é'"que' o
Pl'eparômtelectu'al,-ôu aniés, o erirl.
quecimento da inteligência e de rriãis
Uqualida'des", humanas. com noções e
-conbecimentos qu~ preparem o homem
pará "a," vida, é um dos I:ns' da. édu
.cação." ",' ,-
~- -

F.nalmente, os tempos que se abrem
para os homens têm o trabalho como
base de tôda a organização social, a.
êle cedendo cada vez mais lugar o ca
pital,. base da organização social ain
da vigorante.

O ensino. pois. d·eve tornar o ho
mem apto. física. intelectual e moral
m~nte. para o trabalho.

Sala das Sessões. 11 de junho de
194.tL ~ GaliTiel Passos. " Toledõ
PiSá. - Gilbérto' Freire.

, N.O 631

Redija-se o § 30 do art:go 164:

Salvo os casos de r-eciprocidade in
ternacional admitidas em lei. sõmen
te poderão exercer profissões liberalS
-os brasileiros natos e os naturalizados
que tenham prestado serviço militar
ao país Desta exigência ecarão dis
pensados os naturaliZados que. a.o
tempo da naturalli!;ação. já houverem
ultrapassado a idade militar e os in
capazes par':) o serviço.

Justificação

A ressalva introduzida pela última
parte da. emenàa objetiva evitar ffi

justas restrições. A pro:bição imposta
pelo Projeto ao exercício das profis
sões ~iberais por parte daqueles que
não naJam prestado serviço militar
é just<...... e necessária com respeíto aos
que," ~ ;Jtos para o serviço. fujam. sem
"ra.z2,o .~:Cl.usiv:L ao ~um.primento dês
SE .1~ve' precipuo. Desde. porém, qUf::
{) na turalizado prove haver ultrapas-

N.· 632

Suprimir o § 34 do art. 164: - a).
m~te a"b~~e1ro' na.tó é permitida
a re~alidação de diploma. expedido
po~ estalJe1ecin:lento estrangeiro de
ensino." ,

Ju.s.tif.içc!-c;ão
A preval~cer o parágrafo em a.prê

ço,' golpeáreinos profundamente -, &

idéia que tende a se consol1da:r~ da
UDiversallzação" "'da cíência. A clên...
eia não tem pátria nem conhece 11
iDites" ~de "fronteira-. Está aéimâ de
tôdas as restrições. pois causada pelá
bem, .a êle se destina invariavel·
mente.

A prevalência do parágrafo inscri
to -no· projeto fech'ariâ- as 'portaS "do
país às atividades dos cientistas e
técnicos estrangeiros, não pe~tindo

que se fizesse com êles o aconsel1;lá
ve~ interc~bio de idéias e de traba...
llÍo, tantas vezes proveitoso para nós.
p"elo que colhemos do seu adianta·
mento, de sua cultura quase sempre
superior à nossa, de sua experiência
Diais" .vivida. '~es homens ficar1am
tolhidos 'de penetrar- no 13rasil," dê
désbravar "conoscõ, à nossa frente. oS
caminhos ainda fechados --de'"nossá
t#~ipfentê forma.çãõ cu;Itural.- "

• I· • • • •• ..",:' ~ •• ~ •

Sa~ ~~ sessõ~, 12' tie 1U$o ~
1919. - Nova~ Filho. ".

N.O 633

Art. 171:
Suprima-se.
Salad&s Sessões, 8 de junho d:c

1946. - João Cleop1z.as. - AltÜfSa1ji~
~.io~ . "'-, ~.'" "o ,'"

Trata-se. da repetição pura e sim
ples do item IX <1,0 art. ·~a.

N.O 634
. . . ~ ...

Sup~-se no art. 173, § 5.Q , o
fmal:""" .'"éom aS vantagens asS~gu~
radas em leiU •
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um civil não conserva, qua.ndo aban
dona um emprêgo por outro. Desde
que a acurnnulação de cargos é ve~
da, quem larga um emprêgo por ou
tro deve perder as vantagens do an
terior.

Sala das Sessões, 11 de junho de
1946. - Gabriel Passos. - Toledo
Pisa, - Magalh áes BaTata. - Phi
lippe BaZbi.

N.O 635

Ao art. 176 - Substitua-se pelo
seguinte:

~~Art. 176 - E' vedada a acumula
ção remunerada de quaisquer cargos
ou funções públicas da União, do
Estado, do Município ou de Autar
quia.

Excetua-se a acumulação, até de
d.ois, de cargo de magistério com outro
também de magistério ou com cargo
técnico' ou cientifico, havendo co
nexão de ma.~....rias e compa.tibilidade
de horários.

§ 1. o Não se considera acumula.
ção o exercício contemporâneo de
cargo e funções a êle anexas, ou de
pendentes.

;§ 2. o A M'eitaç,ão de cargo ou
função remunerada acarreta a perda
das vantagens de aposentadoria, re
forma ou jubilação, salvo se se tra
tar de mandato legislativo.

iJustijicação
A matéria devia ser tratada no

Esta.tuto dos Funcionários que p!"e
cisa ser reformado e devia sê-lo por
lei ordináii.a. Uma vez" porém, que
se resolveu fazex uma Constituição
sem caráter sintético e não se obe-

'deceram as sábias advextêndas de
Ra.uI' Pila, Plfnio Barreto e outros
eminentes Constituintes, convém
adotar as alterações acima propos-
tas. -

O projeto permite a acumulação
de cargo de ma~...stério com ca:rgo
científico ou técnico, mas silencia.
quanto à acumulação de cargo de
magistrio. Além disso, não limita o
número de cargos acumulá.veis, o que
é mister se faça para evitar que 06

, protegidos se OO-""D.em cabides -de em:"
prêgo.

A emenda. limita a dois os ca.rgot
acumuláveis e toma expresso que um
dêles pode SeI' outro cargo do' ma
gís'"..ério.

O § -1. o da e:menda prevê a. biJ)6
tese -de funções anexas ou dependen
tes de determin000 cargo, comO
acontece, por exemplo, com o exercí"
cio das funções de DiIetor por um
professor do estabelecimento.

O § 2.° procura evitar o abuso de
aposentados que obtêm outros cargos
ou funçÕes remuneradas como se não
fôssem legalmente inválidos.

E' da razão que, voltando à at;:v1
dade, perca o' aposentado, reforma.dO
ou jubilado as vantagens da aposen.
tadoria, .reforma. ou jubilação..

A emenda abre apenas uma exce
ção em homenagem à soberama po
pular.

Sala das Sessões, 12 de junho de
1946. - Daniel ele Carvalho. - AT
th'UT BernrLTiJ,es. - Altino Arantes.
- Munhoz da RoeM. --.: Philippe
Banri. '

N." 636

Ao Art. 177:
§ 1.0, acrescentando-se o seguinte:

. "§ 2.° - Extinto um cargo vitalício,.
o respectivo titular será posto em dis
ponibilidade ~om tôcas as vantagens.
como se em exercicio estivesse"

Ju.stificação

Segundo o 'Estatuto dos FUncioná
rios Públicos, supressr. um cargo vita
lício, o respectivo funcionário fica ~
disponibilidade com os vencimen~~

. proporcionais ao tempo de serviço. ~
bem conhecido que essa regra. tem,
servido para arma de perseguiçãa

-
A jurisprudência, entretanto, já fir'-

mou no regimem constitucional que o
funcionário vitalfclo tem a garantia.
dos vencimentos integrais, no caso de
supressão do cargo. E é justo que'
assim seja, porque a vi'ta.llciedade tem'
por fim precisamente, garantir ao
funcionário seus vencimentos.

Embora. entenda. que o assunto de
via ser regu1a.do em lei o:t:dinária., ums
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vez que não vingou o propósito de !a
zer uma Constituição sintética, a a~~

sência deste dispositivo poderia. s~r

interpretada como aquiescência da
Constituinte à norma co;nstante do
Estatuto dos Funcionários.

Sala das SeS$ões, 12 de junho de
1946. - Damel Carvalho - Arth:u.r
Bernardes - AlUno Arantes - Sou
za Leão - Felipe Balbi - Munhoz
114Rocha.

N.O 637

Ao Capítulo m das Disposições Ge
rais, onde se lê: Dos Funcionários
Públicos Civis.

L-eia-se:

Dos Servidores Públicos Civis.
Substituam-se os arts. 178 e 179,

pelo seguinte:
Art. O Poder Legislativo votará o

Estatuto dos servidores Públicos CI
vis. respeitadas ae seguintes normas
desáe já em vigor: '

1.°" o quadro dos. servidores públi
cos, compreendendo os funcionários e
extranumerários, abrangerá todos os
que exerçam cargo público criado ~".L

lei ou desempenhem atividades per
manente, ou não. na administração
pública;

2.°, gõzam de vitalicidade os magis
trados, os serventuários de ofícios de
justiça e os professôres catedráticos;

3.°, gôzam de estaci1idade os fun
cionários nomeados em virtude de
concurso, desde a data da posse; os
funcionários nomeados sem concurso,.
&PÕS, dois anos de exercício, e os ex
tranumerários, após ci.ez anos de exer·
cfcio;

4.°> os servidores vitalícios s6 per
derãC) o cargo em virtude de sentp!l
ça judiciária; os estáveis só poderão
ser demitidos, em conseqüência de
processo administrativo, no qual lhes
seja assegurada plena defesa;

5.°, nenhuma redução de vencimen
tos sofrerá o servidor pÚblico, quan
do vitalfcio ou estável, por motivo da
supressão do cargo ou atividade que
exerça;

.s.o. será compulsoriamente aposen
tado o servidor público que a.tingir 68
~nos de idade;

7.°, serão aposentado com vencimen
tos integrais;

a) o servidor que, invalida, contar
30 anos de exercício;

b) seja qual fôr o tempo de exer-'
cicio, o que se invalidar em conse
qüência de addente ocorrido em )er
viço ou quando atacado de molé'5tia.
infecto-contagiosa e 1ncuráv'el que o
inhabilite para o trabalho;

8.°, o se:rvidcír público tem d.íl'eito a
férias anuais remuneradas e a ser
vidora gestante a 3 meses de licença,
com :vencimentos integrais;

9.°, a família do servidor sob (3. pro
teção do Estado, que velarà por sua
subsistência e educação da prole;

10.°. nenhum deS<lonto, penhora.
srrestoou sequestro gravará os v~n

cimentos do servidoI' , salvo quando
assim o determine sentença judiciá
ria fundada nos direitos de famíli3.
ou quando se tratar de execução de
obrigações de previdência.

§ 1.0 - A estabilidade não com
preende os cargos de confiança ou que
a lei declare de livre nomeação e de
missão;

§ 2.° - O disposto neste capftulo
~aplicar-se-ã aos servidores públicos

estadua.is e municipais.
Aos arts. 180 e 181:
Substitua-se a palavra "funcioná

rios" p'el0 vocábulo "servidores".

JustiJicaçâo

O projeto omitiu ga:rantias que de
vem figurar expressamente no têxto
constitucional. Neste passo, o modblo
de 1934 merece encômios, conquan~o

se tenha limitado à classe. dos fun-,
cionários, ou seja a dos que ocupam
eargos criados em lei.

Igualmente dignos de proteção ~ a
dos extranumerários A despeito 1e
admitidos s~m as exigências ordiná.
rias do preenchimento dos quad-:-'wS
do ~ funcionalismo, os extranume!'á
rios após um. prolor~gado tirocínio,
provam sua e1iciência tã.o bem qua!l
to os servidores da primeira ca~go.
ria. O fato de serem mantidos em
função por um longo período faz presu
mir que se adaptaram ao serviço e
satisfazem os objetivos da investidura~

Não é demais, portar(to, que se lhes
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conceda a. ga.rantia da. estabilidade,
~õS Wri d'ecêmo de exerCício.

A emenda. designa' com a denotr.l
nãÇão ébriitifu de "semdores" a. flin-

. cióí:íãrios e extranumerários. atendeJi- '"
do à técnica. E sistematizando a ma-'
1ki"ia. estabelece cott! clareza a. gra
duação dos direitos correSpondentes às
diversás i;fJ. tegorlas de servidores.

EStabelecendo a irredutibilidade de
vencimentos em favor dos vitalícios
e estáveis. por motivú da supressão do
cargo ou atividade que exerçam, a
emenda acaútela os servidores contra
represalias de carátel' partidário e, ao
mesmo tempo. os ampara contra o
riSéo de programas reformistas, sin..
~ros ou não. ~ uma garantia razaá
v~L A lei ordinária cllm.pre regu1.ar
as condições do aproveitamento dos
.servi<ipres em tal emergência.

A matéria dos ns. 6, 7 e 8 com
pendia idênticos postUlados da Cart3.
~e 19~~. No 10.0 formú1a-:se ~a pro
vidência de indiscutível alcance prá..
tico em benefício do servidor contra
~s ardis da agiotagem. E; prevenm
do dúvidas, estende-se o regirile de ga
rantias em apreço aos servidores dOs
Estados e Municfpios, em 1~vor dr;s
quais militam as niesmás r,~.zões de
natureza social ou jurídica..

Por fim, é olJol"tuno lembra!' à dou·
ta Comissão que. aceita a emenda co
mo se espera, fâça subStituir nos de
mais caPítulos g,o projeto a palav.ra
"funcionários" ,pela palavra. "servido
res". sempre que. o sentido do 'têxto
corresponda, de modo genérico, ans
que trabalham no serviço público.

Sala das Sessões. em 11 de jwlhO de
1946. - SamueZ Duárte.

N.Q 538

AQ art.. 1m:
Redija-se assim o iD.\."'i.so m. do

art. 187:

um.· A porção das terras devo1],U
tas que fôr indispensável à defesa.
das fronteiras, construçã.o doe obras
militares. estl"a~ de ferro, faróis,
portos e mais serviços de interêsses
públicos" •

E acrescente-se a êsse art. 187 o
inciso seguinte:

"IV. Os telTeI10S de., marinha e
seus acresc1~ cc:msiij,en.dos como
tais os oo.i1hados pela água, sa'Igada.
.á.té ôride sentfr-sea influência. dá.
mesm.a,". .

Jiistirze{ztjlirj
.:.A, ~tui~~ d:e 91, investindo oS
;Es1iad-os na J>~e da suaverdade'liàJ
.autonomia, entregou-Íhes as minas
e terras devolutas situaõ:as noo seus
territórios, res-ervando-se para si ape
nas .a, porção d~ território indispen
sável é defesa das fxonteiras, fortifi
cações, constru.çóes militares e eStra
das de ferro.

Mas tão acertada deliberaçáo fi'COU
sendo letra morta. Os goyernantes
federais continuaram a teimar em
se manter na posse' daquilo que &

Oonstituição t1"3.Í1Sferira aos Estados•
nata'Ciamente as ilhas. em águas con·
sideradas ,pú'blicas da União e as mar
gens d'eSSas águas. ..

A Constituição de 34 e 37 a.m1JUa
ram mais a definição de bens dos
Estados. diZend'o que são do daminio
dêStes.

. "as margens dos rios navegá.veiS.
destinadas ao uso público e ãs
ilhas sitUadas nos rios que Da
Ilham ma1s de um Estado, s-e tãis
bens. por qualquer título especiál
~ forem. do d~o federal.
municipal ou parti'CularJJ

•

O Projeto da nova Carta CO'IlS~.
.em relàção aos domínios da União
é dos E:Jt.ados as mesm.os~
tivos das de 34 e 3'7, '0 que vai no..
vamente permitir a desordem na. ma
téna., com() aikaqud. se vem veriii-
canda. -

Em emenda. recente apresentada
por ilustres Srs. Oonstituintes, à
frente· dos quais o pxaveto. economis
ta sr.. Deputado Dani·el de CarV'a-
lhe. 'Pr~m êles, paTa pôr ordem
no SSS'lmto, que fiquem pertencendo,
ao dOlIIli:nio da União

"as llhas existentes em águas
lpúb1'icas da União e as D'l:E\.rgens
desS"3.S águas".

Ora.. são águas públicas da Un1~

U os lagos e rios que banhem xnaiS da
um. Estado".
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... ~'te]lte.::~ be~~U0:-a, para os. efel~
tQs.,;_de _ta~ d!.~ções ,que _.vão. pôr
XlJ.w-t9•.~1s ...p,esQI'd~m~.~ ,matéria. já.
c~pl~mente desordenada.
~'.,Ps ~~Os_..~O ~ar?- .. ~ AIlia~~s
têm se)lS ~t6.rtos . ç.ompleta.mente
ret$1ha:dos POr•. ,Ca.Ud~lasQs.e infindá
v.e~s rios qu-e banham maiS de uni
~do •. ~ .. _ ..' . . .. ~_ '_.0 .

. _~es nos estão, por inteir.o, sa.tu
rados de ilhas 31.Ue, não .têm .conta,
formando ~ arqupéIagos desmesurados.
Só ,o TCJlCànti.Iis contêm mais de, um
milhar de i1h~. O. Amazonas. mi
lhares e milhares delas.. E airida exis
tem o- Araguaia.·, o Xingúr o Tapa
jós, o Jamundá, todos· stiJI)erl0t3.d'os de
Pllas.. E, além dessas ilhas" que cons...
~itüem.-~irâii.ae .w.rte p,óterrltório des
ses ddi.S Est'~~, - inchli. ,'áirida . a.
emenda. mencfonadS. as margens .d'e
~isri.as camo domínio :1'a Uníão.
rassarão. 'os .~'en1t6rios .<iêSSes Estados
q~e tpdo~.pará, o .do~Ó 'da Umão.
_ c ~ã,. não ~ta..ya b ~nde absurdo
~b.~, ta.iS. chama;dos ólterr~os de ma
~~~', .~i"iados .~nl _Vu~to~, alucilia
~. ~:'M>a;~m:ante_legi~J.à&~o ·éSp~al.
que v.~lli ca'tl.Sandõ 'ao Estado do Pará
os tD:à1s. PelioSoS 'm.va-Ines, POis trans
.fere para v doininio da União a qua
se totalidade das ilhas existentes no
~tado.. e que .constituem ,grande par
te dó seli teITitõno. indtiin~se en
~e. el:ásã de. Marajõ.. a. màiór. do
m'lri;1do~.que contéDi d:eti.tro de si nada.
menoo 'do..que Oito ínü:riioéípioo! Tudo
iSSo. nós remOs daemenCia e da le
gislação OObre terl-enoo de fuarlhha.
~~ a ser própriédade da União.
, . E por que, S'~ que fundamento, se
llá de tI"ansferirassim. para s. União
quase todo o território dos Esta.ldos
do_ Amazonas e do "ff:J.rá?

PaTa que poSsa a União realizar·as
obra.s de port,os,. construir fa!6is. e
outl'los serViços de tão somenos im
iJ)attãncia rela't1vOs à navegaçã()? .

Mas, nesse caso,' o mais j'll5to, o
mais.. aeertado, o mais legitimo será
e.ssegura.r~ à União o dam.fn1o da
ipOrção de terras devo!utas indispen
6ã.vel .pa.ra a. realizaçã.o de tais oIbras
te_serviços..e deixar. em paz os tem
Itórtos dêsoos Estados, como, o são.
os dos outros EStados, onrle não há

rias banhando mais de um Estado.
nem ilhas nesses rios.

::~:Déf~~.~~.êditar mais ponderada
menwacerca do assunto os Srs. Cons
tituintes que não têm a deSVentura.
de ter -seüs Es'tâdos retalhados por
~ desmesUTà~ã:as massas d'água, que
os. co1Oca~. !iuin pIano de absoluta.
d~gOOldãxie cóm 'os .sej.lS co-irmãos
da _Fe~~r~çá?" ,s, matéria de. legis
laça0 sobre llhaS e terrenos maTgi...
nais às águas do dominio da União.

E' preciso atentar bem para. essas
ponderosas circúnstânclas.

. Foram elas que nos levaram. a formu
m as emendas aqui justifi'Cadas, e nas
quais se c'onsubstanciam as únicas fór
mulas Sldmiss!veis 'Para pôr, de uma
vez ,para sempre. -ordem na tumultuária
e grs.'VO'Sa legi91:a·ç:~o que pOT ai rola.
sôbre o assunto.

A .AmàZõriia, aqui, sim, PocIe-se
d:lzer~ precisa ser recuperada liber
tàiido ,seu território do. dõmimo ln
júSto'da União, do qual estão livreS
os dema,is Ests,(los.

Sálla das Sessó.es, em. 12 dle junho
de 1948. - Ne1.7on Parij6s. - Ma
ija7Jiáes BO:iiLta. - JOão BoieTJi.o. 
LeOpoldo Neves. - Alvaro Adolfo. 
MOura Cá;ivaZho. - La17ieiro Bitten
courl:. - Amaro Maba. ~ p~ àa..
Sílro. _. Wazdem.a:r Pedrosa.

N.O 639
- . -

Aos a.rt.s. 187 e 188.

Súbstituà.m,;,se ,por· &00:

. ~,t. 187 -~ ~tre os bens . pe!'

tence.ntes à. Urnião e aos EstadoS,
nos têrm-os das. Constituições ante
rior~ e das leis vigentes, inclu:"
em-se:

I - quanto à União, a porção de
terras devolutas que fôr inclispen
sável para. a. defesa. das fron.teiras,
fOrtificações, OOn5tmulÇÕeS militares e
estradas de ferro;

. . . ~

TI - quento aos Estados, as ilhas
dos rioo que banhem mais .de um
Estado, se por título especial não
!ôrem de outrem.
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1. Dev-emos repetir, na. nova Cons
tituição. essas dispvsiçóes?

Penso que náo.
Elas foram julgadas necessárias na

Constituição . de 1934, onde vier.am
nos arrts. 20 e 21" porque convinha,
então, pôr têl'mo às controvérsias
que a matéria suscitava.

A" mesma necessidade ja nãoha:via.
~m 1937. Bastaria, en~ão1 sé o si- .
lêncio não fôsse havide como su
ficiEnte, uma referência à Consti
tuição anterior, referência. idêntica à
-que as duas Constituições fizeram,
de um modo geral, às leis vig-en·too,
relativas aos bens não especificados
numa e noutra..

Os s.rts. 20 e 21, citados, não en
"OeairB.vam. m&téria. de C&TMer poli·

- Incluem-se en
do domínio da.

Do

Justificaç{W -

projeto:

lut. 187
tre os 'bens
União:

! - os lagos e rios em
terrenos do seu domínio, - ,ou
que banhem mais de um Es
tado, sirvam de limites com
'Outros países., ou se estendam
a. temtórios es:trangeiTos;'

II - as llh:as fluviais e
lacustres . em zonss limitro!es
com. o'l1tros ~1ses.

m - as terras devolutas
que sejam indispensáveis, de um
modo geral, à. defesa das fJ:on
teiras e bem assim à constru
ção de fortificações e -outras
obras militares e de estra.da.s
de ferro fed..erals;

Art. 188 - Incluem-se en
we o.s ben.s- do' donúnio esta.
dual:

I - As terras devolutlLa
situadas em seus :respectivos
terriJtórios;

no_o as m.a.rgens dos rios e
dos "lagos nav-egáveis, destina
daS a uso público e as, ilhas
situadas nos rios que banhem
mais de um Estado, se tais
bens, por qualquer titulo espe
cial, não forem do dominio
federal, municipal ou parti
cular.

tico. Disposições individuais, limita
ram-se a reconhecer direLtos pre-
existe:I:J.,tes, e, se alguma, coisa inova-o
ram, 81tri1:milldo' à União "e aos Es
tados direitos de que estas entidades
careciam, direitos tais, promulgada
a. Oonsti.tuiçáo, passaram automàti
ca.men.te para o dominio de "ca.da.
uma, subjeti"varam-se, de modo que,
quando sobreveio a COnstttUicã,o de
1937, na,d-a. ha.via nos dois artigos
que pudesse ser revogs.do. Eram sim
ples titulos ou meios de prova. isItO
é, achavam-se reduzidos à. situação
de tôda. dispOSição legal que se es
:gota pejo- só fato de entrar em vi
gor, ou de tod<l contralto integra.1
mente cumprido.

2. -Assim, com relação aos bens dia
cri.m.in&dos em 1934 e 1937, não é ne
cessário que a nova Co~tUi.ção os
reenumere.

No entanto, comQ convém uma re
f-erência. espe.cial a out!OS bens. não
compreendid,os na enl11meraçáo das
duas CoIlSItituições, por isso~ que, a seu
respeito reina certa confusão, o pro
jeto, tratando especialmente dêsses,
pod-erá aludir, de um modo geral, ao5
demais, ta.l· eomo o faz a emenda..

~minarem-os o artigo .da em-ends.
nos seus d-ois' incisos.

3. Q~nto às terras devolutas 
Ninguém contesta que O. direito dos
Estados sôbre essas terras, deferido
pelo art. 64 d.a Constituição de 189-1,
tenha sobrevivido a esta. C<mtesta-se,
porém, o direito da União.

Do direito. dos Estados. diz-se que é
um direito de propriedade. e que,
como tal, se subjetivou antes que a.
Constituição cessasse de existir.

Quanto ao da União, que se originou
do mesm-o preceito, al:ega--se que foi
um como dil'eito de desapropriação,
meramente objetivo, ligado visceral
xnente à carta constitucional e 1ncapa2
de subsistir sero ela.

Isto não é exato, como tive ensejo
de mostrar num trabalho apresenltado
à grande Comissão. E' conveniente,
entretanto, que cortemos a discUS6'ão
cem uma. - d:J.5'posição~ no ea
rtatlJto Que elabOramCL
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4. Quanto às ilhas - - Em favor do
direito dos Estados às ilhas dos rios
que banhem malS de um -dêles, po
dem-se produzir dois argumentos, além
de' outros.

Primeiro·· argumento.
.As ilhas que existiam nos rios da

União, ao ser promulgada a Consti
tuição de 1891, tornaram-se estaduais
por efeito do disposto no art. 64 dêss-e
estatuto, na medida das terras devo
lutas que nelas se encerravam e do
direito que os Estados adquiriram sô
bre essas terras.

Não há, de fato, considerar cada uma
d.essas ilhas, do ponto de vista da
propriedade de que sejam objeto, como
um. todo indivisível.

Cada uma consta das suas margens
e das terras interiores. Estas, em 1891,
podiam ser públicas, ou particulares.
Também particulares, ainda quando
pública houvesse sido originàriamente
tôda ilha. Na parte em que' eram pú
blicas, podiam ter sido, ou não apUca
das a uso -público. Ora, na parte em
que não havia·m tido essa aplicação,
eram devolutas, e, nessa parte, foram
compreendidas entre as terras a que
aludiu o citado art. 64.

Assim é, eVl<1entemente,no que diz
respeito às grand.es ilhas. em algumas
das quais se construiram cidades, o.n
de há, ao lado de terras devolutas,
terras que constituem bens de uso
comum e de propriedade privada. Não
pode dei."'Car de ser assim no tocante
às ilhas menores.

Quando às ilhalS formadas posterior
mente a 24 de fevereiro de 1891, não
se' compreende que se não houvessem
tornado dos Estados, nas condições
em que passaram a pertencer-lhes as
já existentes naquela data.

5. segundo argumento. "

Tem êste por obj eto o Decreto nú
mero 21.351, de 2 de Abril de 1932,
quem assim cMspõs:

"Art. 4.° - Quando 05 rios fo...
rem divisórios de Estados, o do
inínio de cada marg-em com os
seus ac:-escidcs caberá ao Estado
em que ela se eneontrar".

Tratando especialmente <taS ilhas.
disse, em seguida, o artigo:

"Pará.oO'I'afo ÚDÍCú - O donúnio
sôbre ilhas formadas nos rios de
que trata êste artigo será cLeter
minado de acôrdo com as regras
traçadas p~lo art. 537 do Código
Civil" .

O que dispõe o Código, no artigo
citado, é que as ilhas dos .rios par...
.ticulares acedem à.s margens.

Lugo, proprietários d~ margens dos
rioS interestaduai:i. como se vê da ca
beça do artigo. os Estados têm ã. pro
priedade das ilhas qu,-, nêsses rios se
formem.

Nada h01lve, entre a data do decreto
e a da Constituição à-e 1934, que o
r.evogasse. Assim, pois, quando essa
Constituição. no seu art 2.1, n. o I,
declarou que continuariam a ser dos
Estados os bens que lhes pertenciam,
outra coisa não fez, quaÍlto às ilhas
dos rios que banhem mais de um Es..
tado, senão manter o statu quo.

A Constituição de 193~ reproduziu,
no art. 37 a citada disposição da Cons
tituição anterior

Quanto ao Cdigo de Aguas, Umitou
se a estatuir que seriam públicas as
ilhas dOs rios de domínio público <art.
23). E quando houvesse querldo sigpi
ficar, com isso, que federais seriam
as ilhas dos rios fed-erais. teria vindo
tarde para inovar na matéria, pois
somente foi publicado depois de pro
mulgada.a Constituiçs,o, que aprovara,
no art. 18 das disposições tra.nsitórias,
o Decreto n. o 21 235.

Em 11 de junho de 1946. Clodo-
mir Caràoso.

N.O 64a

Ao art. 191:

Substitua-se por êste:

Art. 19: - A União e os Estados,
ibem como êstes entre si, poderão ce
lebrar acôrdos para:

l, a coordenação e o desenvolvi~en

to dos seus serviços, espzcialmente
para a uniformização de leis, regras,
ou práticas atínantes à arrecadação
dos tributos e à prevenção e repressão

.dos crimes;
TI. a execução dos serviços ele cada.

entidade e dos atos das suas auwri
dades por funcionários da. outra.



-448-

Justificação
Do projeto:

Art. 191. As leis ç decret·os
federais, assim como os atos ,e

d,ecisões das a utoridad es da
União, serão ~xecutados, em todo
o país, por funcionários federais,
ou, em casos espec:2.is, pelos d05
Estad.os, mediante- anuêncía dos
respectivos govêrnos.

A disposição da emenda é mais anl
pIa, pois diz respeito também aos ser
vicos dos Estados e aos ates das au
toridades estaduais. esta;\:)el'~cen-do, tal
como o fêz a Constituição de 1937,
que uns e outros poderão s~r executa
dos por funcionários da União.

Em 11 de jumbo de 1946. - Clodo
mir CarcJJSo.

N.O 641

Art. 196:
Suprima-se"

Justificação

Nenhuma, Gonstituieao contém prIn
cipio semelhante. Não é matéria qu-:
deva figurar em uma Constituição.
Poderá ser incluido na ~egislação ~ô

bre' partidos políticos ou na lei elei
toral.

Sala das Sessões, aos 13 de junho
de 1946. - Celso Machado. - Milton
Prates. OZinto Fonseca. Pedro
Dutra.

N.O 642

Ao capitulo - Dos funcionários
públicos civis - ou, em correlação ao
.mesmo, no - Das çlisposições transi
tórias:

"O::; membros do magistério oficia\
que se nele encontram em exercício
há mais de vinte anos, serão efetd
vados nos respectivos lugares, consi
derando-se essa permanência como
prova de capacidade para prossegui.-

. rem no cabal desempenho das sua_s
funções. "

\ Justificação

·Os. professôres contratados, que há
mais de dois decênios lecionam. ultra
passando o periodo de tempo neceSSá
rio à estabilidade funcional, não me
recem ser dispensados, de um mo
mento para outro, desde que não haja

motivo específico para essa dispensa..
Submetê-los a concurso de provas e
de titulos, após o longo tirocínio =!ue
apresentam como docentes capazes, ;S
atentar contra o princípio de que a.
antigüidade assegura a estabilidade
de funcionário público.

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946. - Jurandir Pires. - FLores tia
Cunha. - Gurgel do Amaral . . -_
Agostinho Monteiro. - Hugo Car...
neiro. - Castelo Branco. - Graccho
Cardoso. - Luís Via,7'..a. - José Au
gusto. - Aureliano Leite. - Bro
c1uu1o da Rocha. - Café Filho. 
Euclides Figueiredo. - Bias Fortes.

N.O 643

Substitua-se o n. o TI do art. 1
das Disposições transitórias pelo se
guinte:

DO TERRITÓRIO DE BRASILÓPOUS

Capítulo VII

II - Tôda .a zona dq planalto de
Goiás, destina:da à definitiva. capi
tal do Brasil cCrLlstituirá o Território
de BrasilópoÍis, sob a. administ~ação
de um Governador, nomeado e de
mitido pelo PXesidente da' República.

§ 1. o -' O Presidente da República
nomeará uma Comissão Técnica,
chefiada pelo Gov-erna~or do Terri
tório para organizar o projeto de
adapt.ação do futuro Distrito Federal
inclusiVe das estra.das de ferro de ema
ligação aos portos de expori;ação .e
principais centros produtores do PalS
com os respectivos orçamentos, pc- .
unid~e, dos trabalhos projetados.

.§ 2. o - O Congresso Nacional vo
tará os créditos anualmente neces
sários às obras de 8idaptação da fU
tura Ca.pital' do Brasil.

§ 3. o -~ Aprovado pelo Presidente
êia República o projeto oferecido pela.
Comissão Técnico, iniciar-se-á a sua
ex-ecução e concluídas as obras in
dispensáveis à instalação dos órgãos
governamentais da Re,públicat ;res
pectivas repartições, estradas de li
gações e acomodações p~a o:; fun
cionáriose :população acresclda, o
Oongresso Nacional, em lei especial,
determinará a transferência, fixando
a data para a inauguração defiIütiva
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da.- Capital do Brasil e abrindo os
necessários créditos para. a mudança
~ definitiva instalação do Distrito
Federal.

§ 4. 0 - Essa lei fixará a data da
eleição para o Oongr~so, qUe votarã
a lei orgânica do Estado de São Se
bastião e para a do seu primeiro pr~- .
sidente, observando-se as normas
desta ConstittuiçáQ.

Justificação

A finalidade pri.~cipal da Consti
tuição de 1891, qu.ando fixou o Dis
trito Feder.al ~o planalto central,
junto a Brasilópolis, foi promover .o
desenvolvimento econômico do Brasll
pela construção das estradas de li
gação da Capital da. República "aos
portos de exportação., . . .

A criação do Territono de BrasIlo
polis com aS diretrizes para. as me
didas de adaptação do futuro Distri
to Federal, formuladas no art. li e
seus parágIafos, conseguirá essa fi
nalidade, mesmo antes de efetivar-se
a mudança.

N.O 644

Ao art. 1.0

Redija-se:

Axt. 1. o - A Nação brasileira cons
titui, pela. união perPétua e ind1sso
lúvel de seus Estados, uma Federa

. ção, denomialada Estados Unidos do
Brasil.

Justificação

A fórmula dêste dispositivo do pro
jeto que foiç~,da por preceder ao ve;r
bo o modificativo - pela União etc.,
qua;ndo a regra v.ernácula exige que
os modificativos seJam colocados d·e
pois do ~erbo.

O Dr. Vilhena de Morais, em arti
go publicado" no "Jornal do Comér
cio", propoz que s~ fundissem num
só dispositivo o artigo 1.0 e o pará
gr.afo 1. o com a seguinte redação,
se não m·e falha a memória: 
"A Nação brasileira constitui. pela
união perpétua e indissolúvel de seus
Estados,' do Distrito Federal e dos
T.erritórios, uma F-ederação".

"T.a.mbém o projeto do P,rofessor
Sam:paio Dória apresenta num só a,r
tig.o o conteúdo do a.rt. 1.°e pará-
grafo 1.0 do projeto. ~

A proposta não me parece aceitA
vel, porqUaiD.W se se. d·eve dizer- que
a União dos Estados é perpétua e
indissolúv.el, outrotanto. não ocorre
com o Distrito Federal e os Territó
rios que amanhã poderão ser trans
formados em Estados.

Sala das Sessões, 13 de' junho de
1946. - Daniel Carvalho.

N.O 645

Ao § 1.0 do Art. 1.°:
Suprimam.-se as palavras "além dos

Estados" .
Justificação

O § 1.0 diZ: "Integram."' a União,
além dos Estados, o Distrito Federal e
os territórios." Isso equivale a diZer
que integram a União - os Estados,
o Distrito Federal e os Territórios. Mas
integrar quer diZer completarr e isso
se põde dizer do Distrito Federal e dos
Territórios mas não se pode dizer doa
Estados que formam a própria União.

Sala das Sessões, 13 de junho de 1Me.
- Daniel .Carvalho .

N.O 646

Substituir o art. 1.0 do projeto pelo
seguinte:

Art. I. "A Nação brasileira cons
tituída pela união dos seus Estados, do
Distrito Federal e Territórios ·em Es
tados Unidos do Brasil. mantém, como
forma de Estado e de govêrno, a Re
pública Federativa proclamada em 15
de novembro de 1889".

'Justificação

I - Diz o professor Queirós Lima,
na sua teoria do Estado:

"Segundo a escola clássica fran
cêsa a Nação é uma entidade de exis
tência coletiva, uma pessoa jurídica.,
dotada de .vontade e autoridade pró
prias, com direitos fundamentais, ina
lienáveis, absolutos. decorrentes da sua.
própria personalidade.
. ~es direitos naturais servem de
suporte abs direitos adquiridos, no

\
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exercfcioda ativiãade do seumecanis
mo politico e econômico. Dentre os
poderes absolutos da Nação-pessoa"
avulta a soberania, autoridade supre
ma. na. ordem interna e nas relações
internacionais .

A Nação faz valer os seus direi
tos, inclusive o de soberania, por in
termédio de sua organização política.
Tomada dêsse ponto de vista a Nação
reveste o caráter particular de Esta
do.

Estado é a Nação politicamente orgaw •

n1zada.
A nossa literatura jurIdica e constI

tucional é vasta nesse sentido. Abra
mos ao acaso a campanha Civilista.
Deparamos:

"A Nação. nos seus elementos mais "
cultos. tem por mais que justificado"
o receio dessa contingência, impenden
te às nossas cabeças, graças a cum
plicidade criminosa dar administração
de ... e da maioria do Congresso Na
cional submetida à caudilhagem de
casaca."

Os têrmos Nação e Congresso Nacio
naI são tomados naquela amplitude.
Jamais o têrmo Estado poderia su
perá-los naquelá ampla significação.
O Estado ê o poder politico.
· n - Erigiu-se, no Brasil, por arte
politica e faculdade de expediente. go
vernos locais e autônomos para aten
der a ação descentralizadora do fator
geográfico em matéria administrati
va. Para atender à federação latente
que se vinha impondo à Consideração
de sociólogos e estadistas. Vem a pro
pósito esta passagegm de Pontes de
Míranda:

"Federar é unir; une-se o que
está separaào. Quando se faz fe
deral um Estado que era unitãrio,
v. g. o Brasil de 1891 ê a arte po
lítica e não à realidade que se
deve isso. A realidade em virtu..
de de wr..a lei sociológica, redu
zirá progressivamente, o que a ar
te politica fizer."

·m. A forma de Estado. e de go
vêrno está .clara no têxto, que tem t>
encanto da tradição, a aprovação do
tempo, e a sanção de duas Constituin-.
tes republicanas.
12 de junho de 1946. - Alves Palma.

N.O 647

"No art. 3.°

m - "Resolver definitivamente sô
bre emites dos Estados, cio Distrito'
Federal e dos Territórios, e sôbr-e os
do território l1acional com outras na
ções".

Proponho:

m - Resolver definitivamente sô
obre limites dos Estados, do Di~trito

Federal e dos Territórios bem como
sôbr·e os do Brasil com as outras na
ções.

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946. - Augusto Viegas. - Bias 'For
tes. - Alfredo Sá. - Rodrigues Sea
bra.

N.O 648

Como deve ser redigido o art. 3.°,
inciso XIV:

Explorar ou dar· em concessão os
serviços de telégrafos, de rádioco~u

nicação, de telefones interestaduals e
internacionais e de navegacão aér:ea.
assim como as de vias férreas que li..
guem portos marítimos a fr0Il:te1l'a~

nacionais, ou transponham os llmIte::s
de algum Estado.

~) Compreende-se por telefones
interestaduais e internacionais tod~s
os sistemas telefônicos de fio oU ra
dia que oper!;m através das fr~ntei

·ras internas e externa.s do terntór10
nacional. inclusive tdas as rêdes de
âmbito restrito desde que estas esta
beleçam c.onexão com aquelas.

Justificação,
O desenvolvimento técnico da tele..

fonia.. quer pelo fio quer pelo l'ádio
já não encontra mais limitações de
distânozia no nosso planeta. Basta
a oenas a existência de centrais tele..
fÔnicas com aparelhamento moderno
'Para que as comunicacões se estabe-
leçam. .

No Brasil, no entan~o, os serviçO&
telefooicos e rádio-telefônicos estão
ainda grandemente atras8idos, diante
das possibilidades que nos oferece
êsse mamvilhoso meio de comunica
ção. Em grande parte coopel'ou paxa.
isso a dificuldade criada pelas leiS
que regulam o funclonamento dessas
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organizações. E' certo que devemos
zelar pela nossa segUrança e pelas
nossas concessões, no tocante a ser
viços públi-cos, mas, isso não dev..e
ser levado ao exag-ero de prejudicar
mos a coletividade e p nosso próprio
desenvolvimento. P.ara tudo existe
contrôle, basta. apenas um sa.dio pa
triotismo e bem senso.

No tocante às concessões e contra
tos telefônicos ainda estamos presos
ao município, iDem sequeI· alcançamos
o domínio do Estado-. Não é cabível
que é> regime Legislativo fique' ainja
adstrito ao munieí'pio nos cüas cor
rentes. Nem mesmo ao Estado cabe
êsse direito, pois as determinações de
leis e regulam·entos devem ser dita
dos pela,União, em benefício do melo
coletivo. E' preciso que as erganl
ções telefônicas possa·m moveI-se.
dentro do país, sem estarem sujeitas
a princípios e' exigências locais que,
Doa maior pa.rte das vezes, criam em
baraços enormes, não permitindo que
se intreduzam melhoramentos que
trarÍam benefícies gerais. Além dis
so, para a própria segurança nacio
nal é da máxinla conveniência que
essa competência pertença ao Govêr..
no Federal, a fim de, em momentos
de emergência, tornaI .ràp~damente
tôdas .as medidas exigidas pelos aCQal
tecimentos que possam. sobrevir. o

Procurando '3. descentralização p.o~

titica não devemos contudo, preju
dicar' o todo, nem incorrer nessa gra
ve falta prin-cipalmente, em se tra~

tando da grandeza. da pátria. Quan
do o -empreenãimento exige, pela sua
natureza técnica. e sua eficiência,
centralização, não devemos cometet
o êrro de sujeitá-lo a legislações di
ferentes e·a interpretações limitadaS.
com prejuízo da -próPIia civilização.
O nosso decortino deve s~r amplo.

A unidarle das telecomunicações é
principio juríidico...ecónômico univer
salmente proclamado. Veja.-se, por
exemplo, a legislação do México, de
Cuba, da Argentina. do Chile e doS
Estadvs Unidos. Tomando a Consti
tuição Mexicana de 1917, no o art. 73,
lê-se:

"El Congresso tiene facultad":
xvn - Para dicta!' leys sobre

vias generaIes de comunicaci6n y
sobre postes y correos; para eX"
pedir leyes sobre e1 uso y apro..

vechamento de las aguas de jU
ri$d.icción federal".

E no art. 1. o da "Ley de Vias Qe
nera1es de ComumcaciOn MeXlcana.'~.

encontra-se o seguinte:

" Art. 1. Son vias generales de
comunicación:

"IX Las lineas telefónicas Ins
taladas y las qUe se insta1en den
tro de la zona fI.onteriza de clen
kilómetros o de la _faja de cin
cuenta kilómetros a lo largo de
las estas, asi como las que escén
situadas d.entro de los limites da
un Estado, siempre que connecten
con las redes de otro Estado e
com Zas Zineas generales o de cOn..
cesión federal o de paises extran-

, jeiros •.• "

Dai concluímos que esta forma en
quadra perfeitamente tôdas as possi
bilidades, ccncedendo aos Estados os
serviços que são do seu d-omínio, m~,
sujeitando' ao regime nacional todO'
e qualquer serviço local, uma vez que
êste partença a sistema ou rêde na
cional, preservando-se· assim, a uni
dade necessária das comunicações
interestaduais. o

A única maneira pela qual se pode
assegurar esta unidade é colocar as
"telecomunicações" - isto é, comu
nicações de gra.."1.de alcance - sob ~

jurisdição privativa da entidade polí
tica de maior grau, a União, e per
mitir também à mesma autoridade
cO'Iltrôle dos serviços dentro dos Es
tados ·e municípios que estejam liga.
dos entre si atra.vés de sistemas e
redes interestaduais e internacionais.

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946. - Hermes Lima.

N.O 649

No art. 5.° "Compete à União, mas
não privativamente. velar na guarda
da Constituição e' das leis e ainda o
seguinte: ",

Proponho
Compete à União; porém não pri

vativamente, velar pela guarda da
Constituição' e das leis e ainda o·se
guinte:

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946. - Augusto Viegas. _. Bias For
tes. - AZfredo Sá. - Rodrigues Sea
bra.
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N.O 650

Substituir o artigo 6.0 e §§, do pro
jeto pelo seguinte:' ,

IIArt. 6.0 Divide-se o poder público,
quanto ao seu exercício, em legisla
tivo, executivo e judiciário harmôni
cos e independentes entre si."

Parágrafo único. O cidadão :nves
tido nas funções de qualquer órgão
do poder público não poderá exercer as
de outro."

Justificação ,

Depois que surgiu, na história, de
maneira precisa, clara e empolgante
a figura do povo soberano, a equação
do problema político não consistiu
mais em poderes a equilibrar ou har
monizar, mas, sim, na indagação de
novas fórmulas e -novos órgãos por
meio dos quais o ',único poder sobe
rano devia maniestar-se na vida das

. nacionalidades.

Sala das Sessôes, 12 de junho de'
1946. Alves Palma, .

N.O 651

O art. 15.° "Os membros do Congres
so Nacional, desde ",ue tenham rece
bido diploma até a expedição dos di
plomas para o período seguinte,. não
podem· ser presos nem processados
criminalmente, sem prévia licença de
sua Câmara, salvo .caso de flagrância
em crime inafiançável. Neste caso, a'
autoridade processante remeterá os
autos à Câmara interessada, para que
resolva sôbre a prisão e autorize ou
não" a formação da culpa. ",

Proponho que tenha a seguinte re
dação:

Art. 15.0 Os membros do Congresso
Nacional, em todo o período da legis
latura para a qual tenh:tm sido di
plomados, não poderão ser presos nem
processados criminalmente sem prê
via licença da Câmara a que perten
cerem, salvo O caso de flagrância em
crime inafiançável. Nesta hipótese.
a atltoridade perante a qual correr o
processo, remeterá os autos à Camara
respectiva, para que esta delibere a
respeito. ,

'. Sala das Sessões da A. N. Consti
tuinte, 13 de junho de 1946. - Au
gusto Viegas. - Celso Machado. -

Milton Prates. - Bias Fortes. - Al
fredo Sá. - Rodrigues Seabra.

N.o 652

No art. 16.°, onde se diz: "da sua.
Càmara," proponho: da Câmara a que
pertencer.

Sala das S~ssões, 13 de junho de
194ô. - Augusto Viegas. - Celso Ma
chado. - Mil'ton Prates. - Bias For
tes. - Alfredo Sá. - Rodrigues Sea
bra.

N.O 653

No art. 17.0

Parágrafo único, onde se lê: ~pàra
a seguinte", proponho: para vigorar
na seguinte.

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946. - Augusto Viegas. - Bias For
tes. - Alfredo Sá. - Rodrigues Sea
bra.

N.O 654

A letra a) do n.O II do art. 18,
onde está: "ser proprietário oU dixe
Itcxr '1U exere.er função remunerada
de empresa. que goza de favor de
con-ente de contrato com pessoa, ju
rídi~ de direito público." '

proponho - se redija do seguinte
·mOllO:

t1.) se1r proprietário ou diretor de·
empresa que goze de favor decor
rente de contrato com pessoa jurídi
ca de direito púfblico, ou nela exer
cer função remunerada.

Salas das Sessões, 13 d~ junho de
1946. ...::.... Augusto Viegas. - Rias For
tes. - Alfredo Sá. Rodri(J1.LeS
Sea.bra.

N.o 65:-

No art. 19, onde está: "da sua.
CâJmara", prqponh:o: dia Câmara a
que pertencer.

Salas das Sessões, 13 de junho de
1945. - Augusto Viegas. - Celso Ma..
chado. - Milton Prate'S. - Bias For
tes. - Alfredo Sá . . - Rodrigues
Se;rbra.

N.O 656

No art. 22 ...
, Par-ágralfo único, cmde. se diz: "de
nove meses para têrmo do período."
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Proponho: ~ nove meses psra. têr
mo da legislatma .

5a1as das Sêssões, 13 de junho de
1946. - Augusto Viega,s. - Bias
ForlJes. - A~fredo Sá. ~- Rodrigues
Seabra..

N.O 657

No art 35. n.o I onde se lê: "com
as nações estrRngeiras."

Proponho: com outras nações.

Sala. das Sessões, 13 de junho de
1946. - Augusto Via-g(l.S. - Bias
Fortes. ,- Alfredo Sá. - Rodrigues
Seabra.

N.O 658

No art. 35, n. ~ IV - que está re- ....
digido: autorizar a decletação do eS'"'
tado de sítio, e a sua· prorrogação, e.
bem assim aprovar ou suspender o
estado de sitio decretado, ou prorro..
gado, no intervalo das sessõ~ legis
lativas" .

Proponho - se redija. assim: \.U
torizar a decretação e a. prorxogaçãt1
do estado de sítio e 3.lprová-Io ou sus
pendê-lo, quando decretado ou pror
rogado no intervalo das sessões le"
gislativ"as.

Sala das Sessões, 13 de unho d~

1946. - Augusto Viegas. - Bias
Fortes. - Alfredo Sá. -'Rodrigues
Seabra.

N.O 659

Rec1ij a-se assim a S~ã.o V do Ca.pt
tulo II do Titulo II:

"SEÇÃO v",

Das leis e resoluções

Art. A. A iniciativa dos projetos
de ,lei ou de resolução, ressalvados os
casos de competência privativa cons
titucional expressa. cabe:

I ...:... A qualquer membro oU c'omis
são da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal.

Ir - Ao Presidente da República.
§ 1.0 Guardada a- competência cons

titucional das câmaras do Congresso
Nacional e dos Tribunais Judiciários

,'no que diz respeito aos respectivos ser
viços, compete exclusivàmente ao Pre
sidente da República a iniciativa de
projeto de lei:

I - Sôbre matéria financeira.
n - Fixando' as fôrças armadas.
m - Modificando, ao decurso da.

sessão legislativa, a lei de fixação das
fôrças armadas ~

IV - Criando emprêgos em servi
ços existentes.

V - Aumentando vencimentos.
§ 2.0 O projeto de lei de inicia

tiVa do Presidente da República será
apresentado à Câmara dos Deputados.

Art. B. O projeto lei adotado pela
câmara iniciadora será enviado à re
visora.

§ 1.0 A revisão terá uma só discussão
se feita no Senado Federal e, no má
ximo, duas; se realizada na. Câmara
dos Deputados. \

§ 2.0 O projeto emendado na revi..
sã.o voltará ~ càmara iniciadora.

S .3.0 Rejeitada emenda de revisão,
volverá. o projeto à câmara revisora,
que só apoderá manter pelo voto da
maioria absolúta dos seus membros.

§ 4.° Recebendo projeto com emenda
mantida pela câmara revisora a ini

" cíadora só poderá regeitá-la pelo voto
da. maioria absoluta dos seus mem
bros.

§ 5.o Nos têrmos da votação final,
o proJeto de lei será mandado a san
,ão e o de, resolução à promulgação
para a sua imediata publicação. no
primeiro cáso pelo Presidente da.
República. eno segundo pelo Presi
dente da câmara dêle iniciadora.

Art. C. A sa.nção será feita pelo
Presidente da Repúbl}.ca.

§ 1.0 Se o E-residente da República
jUlgar o projeto 'inconstitucional, ou
contrário aos interêsses nacionais, o
vetará, total ou parcialmente.

§ 2.° O silêncio do Presidente da
da República no decêndio, contado da
data em que lhe fõr remetido o pro
jeto. importa sanção.

§ 3.0 O projeto vetado será devol
vido à câmara que o enviou à san
ção, ou, no intervalo das sessões le
gislativas, à Comissão Permanente,
que, se julgar necessário aos interês
S~ nacionais, convocará. o Congresso
Nacional para dêle tomar conhe<:1
m.ento.
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§ 4.° Será dada imediata publicidade
às razões do veto, pela Câmara do
Congresso Nacional ou pela Comissão
Permanente que as receber, se nf.o
houver sido feita. pelo Presidente da
República. •

Art. D. O projeto vetado terá dis
cussão única nas duas câmaras do
Congresso Nacional e s6 será rr..antido
pela maioria absoluta dos votos'" de
ambos.

§ 1.0 A câmara revisora do projeto
vedado se o mantiver, envia-lo-á ao
Presidente da República para promUl
gação e publicidade.

§ 2.° ~ o projeto não iôr promul
gado e publicado, dentro de quarenta
e oito horas, pelo Presidente da Repú
blica, selo-á pelo Presid~nte da Câ-
.mara dêle iniciadora.

§ 3.° Os projetos de lei rejeitados
ou vetados, só poderão ser renovados
na mesma sessão legislativa por pro
posta:

I - De maioria absoluta de uma
das câmaras do Gcmgresso Nacional.

n - Do Presidente da República..

Justificação

A redação e a sistematização da
matéria são mais precisas do que no
projeto.

S. S., em 12 de junho de 1946. 
Bias Fortes.

N.O 560

No art. ,39. § 1.0, antes da palavra
- "daquele", proponho - acrescen
tar-se a expressão: "a partir".

S. das 8s.• 13 de junho de 194:6.
- Augusto Viegas. - Bias Fontes. 
Alfredo Sá. - Rodrigues Seabra.

N.O 661

No art. 39, onde se diz: "'que, aquies
cendo," proponho: que, com êle
concordando. .

S. das 85., 13 de junho de 1946.
Augusto Viegas. - Bias Fortes.
Alfredo Sá. - Rodrigues Seabra.

N.O 662

No art. 39:

Proponho passar.D § 4.°. a ser § 1.°;
o 1.0 a ser 2.°, o 2.° a ser 3.°: o 3.° a.
ser 4.°. .

e que êste 3.°. que passa a ser 4.° e
que está redigido: "Comunicando o
veto à Câmara iniciadora. ai se su
jeitará o projeto a uma discussão e
votação, considerando-se aprovado, se
obtiver o voto da maioria absoluta dos
seus membros".

passe a ter a seguinte redação:
"Devolvido o projeto vetado à Câ

mara iniciadora, aí se sujeitará êle a
uma discussão e votação. consideran
do-se aprovado, se obtiver o voto da
maioria absoluta de seus membros."

Nota - O Presidente não faz apen-
o nas comunicação do veto à Câmara
iniciadora - devolve a ela o projeto
vetado.

Saia das Sessões, 13 de junho de
1946. - Augusto Viegas. - Milton
Prates. - BiasFortes. - Alfredo Sá.

Rodrigues Seabra.

N.O 663

·No art. 44, n.o VI. onde 'está "sua
Câmara", proponho: da. Câmara a
que pertencer.

S. t:ias 55., 13 de junho de 1946 
Aug_usto Viegas. - Bias Fortes.
Alfredo Sá. - Rodrigues Seabra.

N.O 664

Ao art. 1'00:
Suprimam-se es ns. 44' e 45 do ar

tig{) 159.
Justificação

O D.lÚ:Il1ero 44 é matéria. que tranooe-..
de da 6r.bita constitucional regulada

o pela 1Jei or.d:inária. O niÚlIlieTo 45 CO'7lS
tttUiria uma 1nov.ação catasm-áfica,
porqUlaUto pemritiriJa, aifinal a decla
.ração de IDoO'DIStitUlcionalid.adJe p,'jr
qualqurer juiz. mesmo quando não for
manifesta. Ora a lei ordiJ:lária consti
tue um instrumento dta e'VolUiç~ do
d.i1"eito, da próprila interpretação c1la
Constituiçáo atra.vés dias mutações da.
vida. SO~ a inconstiltuciona1iàJ::id~

m,anifesta, eviden.te, autoriza a não
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aplica-ção da Lei. .Seria melhor d:e1Xar:
aos Tribun'al essa competência.

Sala. das Sessões, 13 d~ junho de
1946. - 'Daniel de Carvalho.

N.C 665

No art. 49 - "A Câím.ara dos Depu
tad'OS e o senado Federal, assim ~omo

as suas oomi.s\sões, dle.sit.?;narão d!i:a e
hora paraoU'vir o Min.iJsltro' de Est.a.do
que illes queira presuaT eSlc1aTecim.-en
tos ou solicitar proviodências legisla.
tivas" .

Praponho: "A Câmara dos De"?u~

tad:oo e o Senado Federal, a'ssím c"on:o
suas comissões, designarão dfu9. e hom
para 0IUVi.r o Mirru:;tro de Esitado, que,
por convocação ou espo11ltân~ament:e,

lhes tenha die pireS'tar esc1aTeciment,(.,,:'9
ou lhes queira S01iJcirbz.T me<liJctas lia-
gislativa..s" . .

N1Dlta - Os w'l'1nos da emenda. são
compreensiveis não só doo casos em.
que o -Ministro queira presm:r escla
recim'eDttos à OâIDa'M, como twnbém
dos em que seja êiJe ;por ela OOD.voca-no
para êssoe fim.

Sala das Sessães, .13 <lJe ju.nl1o -d~

1946. - Augusto VieglllS. - Milton
Prates. - BÜLS Fomes. - Alf'nedo Sá.
- Rodrigues Sea..1Jra.

N.O 666

Suihsti.tiula,~se a emendla do Pro....si
dente e 00 lTice-~te da Rep1í
bZica da Seção I d-o Ca'Pí1mJ.o m, do
Poder Executivo, do TítuJ.ro TI, c!a
União, por ..DisposiJç.óes gerais".

Justificação

A Seção I, do Capiitulo n,do Po
der Legisla;tivo do TitU!lo II da União.
tem por ementa Disposições gerais.
Também a seção I d:o Qalpitulo IV.
<W Poder Judiciária, do meSlmO ntulc
II, tem por em,·en1Ja Disposições ge
rais. Natural, pois, que tenha a Se
ção inicial do Capitulo m, Do Poder
EX8C1L'M1íO, emeõDl1Ja idêntioa.. Esrsa. de
v.e, :..liás. ser ainda a ementa da Se
ção uma v.ez qtDe ela abrange, di.spo.c;i
ções sôbre o Presildlen'be e sôbre o Vi
ce-Presid'ente doa Rea>ú1ilica, que po
dem e devem oor acrescidas de diS?p!')
siçóes sôbre OIS :Mi.niiSitros de Estado,

sendo, pois, a Seção de ''ldd:sporsi.çães
gerais" com relação ao Poder E:K~

eutivo.
Salla das _Sessões, 12 de jUlIlho _de

1946. -' Bias Fort~.

N.O 616,7

No parágrafo único do aIlt. 55.°, onde
se diz: "O Presidente _da Repúrolir.~

pronuru::iará, no ato dia poss.e, êst-e
compromi.sso:

Proponho: "O Presid-ente da Repú
blica premará no 3.ltO da pOSSie êste
compromisso:
- SalJa d2.s Sessões, 13 de' junho de

1946. - Augusto Vregas. - Bias For
tes. - Alfredo Sá.

N.O 658

Ao art. 60.

Substituam-se, pelos seguintes, os in
cisos, I, lI, VI, XVII, XX e XXI:

I sancionar, promuigar e fazer pu
blicar as' leis, bem como "expedir de
cretos para a sua fiel ~xecução;

II vetar os projetos de lei que consi
dere inconstitucionais ou inconvenien
tes;.

VI - manter as relações com as Da_
ções estrangeiras;

xvn - permintir que cidadãos bra
sileiros aceitem pensão, emprêgo ou
comissão de govêrno de outro Estado;

XX - prestar ao Congresso Nacio
nal, dentro dos sessenta dias imedia;
to5 à. abertura da sessão legislativa, as
contas relativas ao exercício anterior;

XXI - expôr ao Congresso Nacio
nal, por meio de mensagem, ao lnau
gurax-se a sessão legislativa a situa
ção geral do pais, e solicitar nela as
providências que julgue necessárias.

EMENDA DE REDAÇÃO

Do projeto:

Art. 60 COmpete privati
vamente ao Presidente da Repú-
blica: '

I - Sancionar, promulgar, e
fazer publicar as leis e e~edir

decretos pa:-a a sua fiel execução
rI - Vetar projetos de lei

votados pelo Congresso Nacio
nal.
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..
VI - Manter relações eom

a.s nações estrang~iras.·

XVII - Autorizar cidadãoo
brasileiros a aceitar pensão, ·em
prêgo ou comissão de govêmo
estrangeiro.

XX - Prestar anualmente
ao Congresso Na.cional, dentro
de sessenta dias da abertum da
sessão legislativa, as contas re
lativas ao exercício a!ltenor.

XXI - Remeter anualmen
te, por ocasião da abertura da
sessão legislativa, mensagem ao
Congresso Nacional, dando-lhe
conta da situação do pais e soli-

. citando-lhe as providências que
julgue necessárias.

Em 13 de juhho de 1946. - CZO
domir Cardoso.

N.O 669

Reduza-se a emenda da Seção TI,
Das atribuições do Presidente da Re
pública, ao Capítulo m, Do Poder
Executivo, do Título Ir, da União, a,
apenas, Das atribuições, acrescentan
do à dita seção disposição -declarando
competir ao Vice-Presidente da Re
pública ·a presidência do Senado com
TOto apenas de qualidade e o artigo
64e seuS números.

Justificaçiio

Enfeixando-se na Seção as disposi
ções sôbre as atribuições de todos os
membros do Poder Executivo a saber,
(J Presidente, o Vice-Presidente da.
República e os Ministros de Estado,
não se txJde restringir a sua ementa
às atribuiçóes do Preside~te da .. Re
pública.

S. S. 12~6-46. - Bias Fortes.

N,O 670

Redija-se a ementa da Seção lU do
Ca:pitulo In do Titulo TI assim 
..Da. responsabilidade".

Redijam-se os artigos da seção nes
tes têrmos:

"Art. São crimes de responsabili
dade .os atos do Presidente da Re-.
pública e dos Ministros de Estado que

atentarem· contra a Constituição ou
a. lei.

§ 1.0 O Ministro de Esta.do é res
ponsável pelo ato que subscrever com
o Presi.dente da Rõpública, ou ísola<ia
mente, e pelo que realizar por o!'dem
d.o Presi'de..."'"lte.

§ 2.° ca.da MinistTO é rBsponsável
pelas d:;spesas do seu 1'.[inistério e o
Ministro da Fazenda, além disso; pela
aneca,d.a.ção da receita pública .•

§ 3.0 Os crimes de responsai:>ili-dade
d·Q Presidente da República serão de
finidos em lei eS1}ecial, que lhes re
gUlará a acuS<.ção, o processo e o
julgamento.

Art. O Presidente da República e
os Ministros de Estado serão subme
t;dos a processo e julgamento, depois
que a Câmara dos Deputa,dos julgar
procedente a acusação:

I. Nos crimes comuns, p~rante o
Supremo Tribunal.

n. Nos crimes de responsabilidade,
-perante o senado Federal."

Justificaçé.o

A enumeraçao do art. 62 do pro
jeto é por demais e desnecessària
mente casuística. Não há necessidade
de tratar em duas Seções da respon
sabil1da,de dos membros do Poder
Executivo. A sistematização e redação
propostas melhoram o projeto.

Sala das Sessões, 12 de junho doe
1946. - Bias .Fortes.

N.O 671

A seção VIII do C3lpítulo IV, Título
m (do Poder Judiciário - Disoosições
finais) : ~

Suprima-se esta seção VIII e trans
firam-se os arts. 110 e 111 para a.
seção l.a do mesmo capítulo, alteran
dO"-se a numeração em conseqüência
dessa transposição.

Justificação

Não se compreende disposição final
que não esteja no fim da lei, como é

• d.e ~raxe e d~ tradição. Disposições
fmalS no melO 00 lei seriam tuna
novidade legislativa.

Aliás, a matéria constante dos ar
tigos 110 e 111 cabe perfeitamente)
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N.O 672

§ 1.o. suprima-se a. par-

pela. sua natu!"eza, nas disposições
gerais.

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946. ....:.. Daniel Carvalho.

Justificação

A lei ordinária cabe regular a es
pécie. O dispositivo, aliás, é restrt
·tivo do que já se dispõe, porquanto .
a lei vigente manda computar tam
bém o tempo de serviço municipal.
Beria o caso de dizer-se ,talvez, ser
viço público de qualquer natureza.

Sala <:las Sessões,. 13 de junho de
1946. - Daniel de Carvalho..

Ao art. 68,
te final: ..'

"O tempo de serviço público
deral e o estadual computar-se-á
tegra1niente" .

fe
in-

das questões essencialmente políti
cas. Equival-e a def.ender, com essa
fórmula, a indepe-1'ldênda do Legis
liativo e do Executivo, no exerdcio
de atribuiÇÕes que lhes são próprias,
qua.nJto a medidas da.s quais, so
mente êsses· poderes, são juizes. São
atos de. compet~ncia privativa, como
sejam: a declaração de guerra; o
restabeLecimen,to da. paz; a concessão
da' anistia; a decretação do estado
de sítio; a nomeação e demissão de
Ministrvs de Estado, etc. A Cons
titui~ão de 1934 estabelecia sàbia.
mente a proibição e é apoiada pelra
tradição norte-america.na, que, nes
te e noutros. passos de n-ossa vida
co..~tucional, tem sido um modêlo
fecundo para as repúblicas do Con
tiD:ente.

Sala d:as Sessões, -em 10 de junho
de 1946. Samuel Duane.

N.O 673

Ao art. '8, n. o UI, dê-se esta re
. dação:

m. rxdutibilidade dos vencimen
.tos, sujeitos, porém, aos ispostos ge
rais.

Justificação

Emenda melhorando a,reda,ção.
Sala das Sessões, 12 de junho de

1946. - Bias Fortes.

N.O 674

Ao ca.pitulo :r:v, seçá<>. I, do ti
tu10 n. ou onde couber:

AIlitigo. E' vedado ao Poder Ju
diciário conhecer de questões exclu
sivamente politicas.

Justificação

O sistema de freios e contt'a.pesos
que na tra.dição do nosso direito
constitucional, inspirada na. prática
nor.te-ameri-cana, assegura o equilí
brio, a harmonia e a· independência
dos poderes políticos, justifica a in
serção do preceito. Conferida ao Po
der Judiciário a faculdJade de inter
pretar, irrecOl'Tlvelmen,te-,- a Consti
tuição e de pronunciar a ineficácia.

. das leis e dos J.tos contrários a seu
texto, torna-se necessário impedir.
que o Judiciário tome conbecimen·to

N.O .675

Ao art. 68 •
SubstitUJam-se . por estas disposi

ções, o art. 68, pr., e o seu nú..
mero liI: .

Art. 68 - Com as restrições ex..
pressas n.esta. Constituição, os jui...
zes gozarão das garantias seguin
tes:

. '" .
n - inamovibilidade, ex<:eto nO

caso de promoção aceita, ou de re
moção feita. a pedido, Oll por in
conveniência. da continuação do ma
gistrado na sua. sede, quando reco
nhecida pelos votoo de dois têrços
dos membros efetivos do tribunal
superior competente.

Justificação

Do projeto:
.-:;- Art. 68 - salvo as restrl-

ções expressas nesta Constitui
ção, os JUÍZes gozarão d-a.s· ga-
~nrtias seguintes: .

n - inamovibilidade, .eX'"
ceto pramoção aceita, ou re
moção, q.ue se fará a. pedidO
ou quandQ ocorrer motivo de
interêss-e público, reconhecido
pelo voto de dois têrçOS dos
juízes efeti'voo do tribunal su
perior competen.te.
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Dos têrmos dêste inciso, concluir
se-á que qualquer interêsse público,
relacionado com a justiça, pode~

ter como() conSeqüência -a remoçá:>
de um juiz, assim o entendp,m dois
têrços dos membros do tribunal.

Ora, não é isto o que o dispositivo
quer ,signifi<;.ar.
, Não é, pelo men'Os, o que deve
constar dêle.

O juiz só poderá ser rémovido contra
a sua vontaüe por uma pena discipli
nar. Tome-se ao pé da letra o in
ciso, e ter-se-â acabado com a ina
movibilidade da magistratura.

Se tal fôsse a inteligência da dis
posição, não se compreenderia que,
no caso de mudar a: sede do juízo,
fôsse facültado ao juiz pe'ÜI" a dis
ponibilidade com vencimeniõs in'te
glroais. No entanto, essa fa.culdade
lb:e é .concedida. O próprio projeto
a, concede (art. 116, n.o VII).

Em 13 de junho de 1946. - eZo
domir Cardoso.

N.O 676 .

Substitua-se o texto do art. 3 -,
m, § 1. o, pelo seguinte:

A aposentadoria será compulsória
aos setenta e dois anos de idade, ou
por invalidez compr,ovada, e facul
tativa aos sessenta e oito anos de
idade. ou após tiinta anos de serviço
;público, contados na forma da lei.
Com'Putar-se-ão integralmente, para
êsse efeito, o Serviço Público Fe
deral, o estadual e o municipal.

Sala das Sessões, €m 4 de jUnho
de 1946. - Munhoz de Mello. - Lau
TO Lopes. -, Gomy Junior. - A.a
mis Athayde. - João Aguiar. 
Roberto Glasse:r. - llIunhoz da
Rocha. - Brasto Gaetner. .DoIOT
de Andrade. - F. F. Flore:.

A justificação foi feita da tribufr\.,
pelo primeiro signatário, como cons
ta do Diário da Assembléia, de 12-6.·
de que é o recorte anexo. ~

1. Refere-se a primei1:a emenda ao
art. 68 - nrr, § 1. 0. qUe cogita da
idade limite para a apooentadoria
compul1iória dos m:agistIarlos.
~se limite, outrora estabelecido

em setenta. e cinco anos (Const. de
1934 ,art. 64, letra a) J depois redu
zido a sessenta e oito anos pela. Car-

ta de 37, é fixa.do :pelo Projeto em
setenta e dois anos.

A circunstância de várL)s JUÍZes
atingidos por essa a:posenta'icria nos
têrmos atuais, haverem dem'J':lStrado
constrangimento, por Se julgarem
ainda aptos. ao trabalho - que até
passaram a exercer em outras ativi
dades - justiiiça, sem dúvida, a ele
vação do limite em vigor, tanto mais.
que precisamente na idade amadu
recida é que o juiz melhor concorre
coma sua expexiência e seu acêIvo
de conhecimen,os, acumulados por
tôda a vida, para a maior eficiêncIa
da missão julgadora. Mas. não há
negar', por outro lado, qUê entre nós,
são bem raros os' quem têm a felici
dade de atingir a idade septuagná
ria em boas condições -de saúde, de
moide a permitir o exercíCio pexma
nente e eficaz de qalquer função.

Justo, pos, que se faculte 3.-0 que
assim se encontre, sem contar amda
os· trinta anos de serviÇO que lhe
proporcionaria uma inatividade con
d.igna, o recurso à aposentadoria fa
cultativa a:os sessenta e oito an05,
com o que ter-se-á evitado o sacri
fico de muitos, que se conservarão
no :posto apenas para venée.r maior
tempo de serviço, em benefício dos
.proventos da futura apo-senta.do.ria.
mas evidentemente, em detrimento
das próprias conveniências da jUõ
tlça.

E' o que objetiva. a emenda.' em
exame, pela qual o dispositivo em
apreçO passaria a ser assim redigi
do:

A aposentadoria será compul
sória aos setenta e dois anos de
idade, oup.or invalidzes compro
vada, .e facultativa aos setenta

,e oito anos· de idade, ou após
trinta anos de serviço público,

. contados na forma da lei. Con
tar-se-'áo integralmente para
êsse efeito, o serviço Público 'Fe
deral e o Munici~al.

Estabelece-se, como se vê, uma es
pécie de equilíbrio entre o critério
vigente e o pretendido pelo Projeto,
que inexplicàvelmente, .excluiu do
cômputo para aposentadoria o tem
po de serviço municipal, pelo que O
acrescentei no texto da emenda.7 ~or

me parecer de justiça4
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N.O 677

No art. 69, onde está "importa per
- da", proponho - se escreva: importa

na perda.

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946 - Augusto Viegas. -- Bias For
tes. - Alfredo Sá. - Rodrigues Sea
bl'a.

N.O 678

Redija-se o art. 70 da maneira se
guinte:

Nenhuma percentagem serã atribuí..
da a magistrado em virtude de cobran
ç.a de dívida. Ser-lhe-ão, contudo,-in:..
tegraZ71tente abonados os emolumentos
regimentais, taxados para os atos Que
praticar.

Sala das Sessões, em 4 de junho de
1946. - Munhoz de Mello. - Lauro
Lopes. - Gomy' Júnior. - Arami3
Athayde. - João Aguiar. - Rober
to Glasser. - Melo Braga. - Munhoz
da Rocha. - Erasto Gaerten• .- F.
FZôres.

A justificação foi feita da tribuna.
pelo primeiro signatário como ccnsta-
do Diário da Assembléia de 12-VI. de
que é o recorte anexo.

2. Visando uniformizar, no País, em
relação aos magistrados, a questão
das custas judiciais, sugere a segun
da emenda a seguinte redação' para
o art. 70:

Nenhuma percent~gem será
atribuída a magistrado em vir~

tude de cobrança de divida. Ser
lhes-ão, contudo integralmente
cwonados os emolumentos regi
mentais, taxados para os atos que
praticar.

Não há razão. com efeito. que jus
tifique a diversidade existente, entre
os juízes de uns Estados, sendo pre
ferível o crit~rio de ordem, geral, pre-
tendido pela emenda. .

N.O 679

Ao art. 71,
...

Acrescente-se in fine:

."Salvo excessões previstas no ar
tigo 75."

Justificação

Como propuzemos duas excessões à
regra dêsse dispositivo, toma-sé beces
sano que se façam as ressalvas cor
respondentes. Talo objetivo da emen
da.

Sala das Sessões, 13 de junho da
1946. - Daniel de Carvalh.o.

N.O 680
•

Ao art. 75 in fine:

Onde sé diz - "Salvo os magis
tradosem atividade" - diga-se:

"Salvo os magistrados, os membros
do ministério público e os catedrâ
ticos de ensino jurídico superior em
exercício ou em disponibilidade".,. .

Justificação

Os Ministros do Supremo Tribu
nal devem ser escolhidos entre os
.brasileiros de notável saber que se...
jam capazes de bem julgar as cau
sas afetas a mais alta Côrte Judi...
ciária do país. Não é só na classe
dos magistrados que se encontram
êsses elemetnos mas também na clas
se dos membros do ministério pú...
blico e dos catedráticos de ensino ju
rídico superior.

~sses titulares podem não estar em
atividade por motivos independen~es

de sua vontade, como, por .exemplo,
no caso de supressão do cargo que
exerciam. Estarão, porém, em dispo...
nibilidade e não há rszão para que
não possam ser aproveitados, pois ao
disponibilidade lhes. assegura todos
os direitos, como se em exercício esti
vessem.

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946. -" Daniel de Carvalho.

N.O 681"

Ao art. 77 - I - letra c acres
cente-se:

"ou pessoa .domiciliada no p~ís,...

Justificação

A competência é deferida ao SU
. premo Tribunal; desde que uma das

partes seja nação estrangeira. Não
há razão para limita!" essa compe-
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tência às ações por elas propostas
contra entidades públicas de direito
interno. Deve compreender tôdas as
pessoas residentes no Brasil, de direi
to público ou de direito privado.

Sala das Sessões, 13 de junho de
lS4ô. - Daniel de Carvalho. I

N.O 682

Ao art. 77, n.o I:
Redija-se assim:
h) o habeas-corpus, quando lhe

coubzr o julgamento do crime em
única instância, ou fôr paciente, ou
coator, tribunal, autoridade ou fun
cionário cujos atos estejam imedia
tamente sujeitos à sua jurisdição; e,
fora dêsses casos, quando houver pe
rigo de 'se consumar a violência, an-

.tes que outro juiz ou tribUnal possa
conhecer do pedido.
Do. proJeto: .

Ao Supremo Tribunal Federal
compete:

I - Procurar e julgar originà
rlamente:

h) o habeas-corpus, quando fôr
paciente, ou coator, tribunal, funcio
nário ou autoridade, cujos atos es
tejam sujeitos imediatamente à ju
risdição do. Supremo Tribunal Fe
deral; ou quando se tratar de crime
sujeito a essa mesma jurisdição em
única instância; e ainda se houver
perigo de' se consumar a· violência
antes que outro juiz ou tribunal pos
sa coIl.t."1ecer de,> pedido.

Em 13 de junho de 1946. elo-
domir Cardoso.

N.O 683

No art. 77, :l.0 I, substituir a pa
lavra "ordinàriamente", que, sem dú
vida, ai está por engano, pela pala
vra "originàriamente".

Salas das Sessões, 13 de junho de
1946. - Augusto Viegas. - Bias
Fortes. - Alfredo Sá. - Rodrigues
Sea'Qra.

NP 684

Ao art. 77, n.o TI:

Redija-se assim:

b) as causas decididas pela jus
tiça local, nas quais o fundamento
trato ou ·tratado entre a União e na-

ção estrangeira, ou movidas entre
nação estrangefra e pessoa domici
liada no pais.

.Emenda. de redação

Do projeto: . .
b) as causas decididas pela jus

ti'}:), local, nas quais o fundamento
fôr contrato ou tratado entre naçáo
estrangeira e a União, ou em que
as partes forem naçáo estrangeira
e pessoa domiciliada no país.

Em 13 de junho de 1946. - Clo
domir Cardoso.

N.O 685

Substitua..se pelo seguinte, o texto
do art. 80:

Cada Tribunal Federal de Recur
sos compor-se-á de seis uízes, no
meados pelo Presidente da. República
com aprovação da maioria absoluta
do Sena'Õ.·o Federal, dentre juristas
,co..."ll os requisitos do :art. 76, sendo
dois têrços escolhidos dentre juízes e
desembargadores, e um têrço advo
gados ~ membros do Mirustério Pú
blico Federal, ou dos Ministérios Pú
blicos locais, élevendo a escolha, em

.qualquer das hipóteses, ser feita aZ
ternada,mente~ dentre as unidades fe
derativas compreendidas na Jurisdi
ção do .Tribunal em que se der a
vaga.

Sala. das Se~õe.s, em 4 de junho de
194:6. - Munhoz de Mello. - Lauro
Lopes.. - Gomy Júnior. - Aram,is
Athayde. - João Aguiar. - Roberto

.. Glasser. ,- MeZo Braga. - Munh,oz
da Rocha. - Erasmo Gaertner. 
F. Flores.

·A justüicaçáo foi f.eita da tribuna,
pelo primeiro signatário, cq-mo consta
no Diário da Assembléia, de 12 de
jUnho, de que é o recorte abaixo:

3. Dispondo sôbre os Tribunais Fe
derais de Recurso, inovação do PlO
jeto que tem sido combatida &n vá
rios as.pectcs, fix1. 0- art. 80 em seis
o número de juízes dêsses tribunais
endo de tôda conveniêncía, como jã
s-e disse, prever, desde logo, a pOS
sibilidad ede aumento dêsse número
mediante provoeação do próprio Trl
bunal, oU' do Supremo Tribunal Fe
deral,. a fím de evitar-se o precalç()
da reforma constitucional no caso de
se torna0.- essa providência. n~cessâ

ria.
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Mas a emenda é no sentido ele de
terminar que a escolha dos ju~es

"dois têrçosescollúdos dentre juízes
e desembarga.dores, e um têrço ã.en
tre advogados e membros do Minis
tério Público Federal, oü dos minis
térios públicos locais", como prescre
ve o artigo citado, seja feita, em qual
llU€tr da,s 4,ipóteses azternaéLament~

dentre as unidades federativas cOm
preendidas na jurisdição do Tribuna.l
e~ que se der a vaga.

NaJda pode haver de mais juStO,
nem de mais recomendável, do que
permitiT-se por meio do recrutamen
to alterllado dentre os Estados. o
.acesso perw..anente e equitativo dos
juízes estaduais à instância federal..
Será medida que, certamente, muito
ccncorrerá para, o alevantamento do
prestígio da magistratura naciona~.

N.O 686

Ao acr-t. 84.
Redija-se assim:
Art. 84. São órgãos da Justiça. Mi

litar o Superior Tribunal Militar e os
tribunais e juizes inf.eriores que a lei
instituir. e a que atribuir exclusiva
mente jurisdição milit3lr.

Emenda de redação

Do projeto:
A...-rt. 84. São órgão da justiça mi

litar o Superior Tribunal Militar c Os
tribunais ~ juízes inferiores que a lei
instituir. " ...: A' _

Eni 13 a posto em {Ç&.>~
. 'tado ex-officio ,46. Clo-

dO'1l1J.Zr Ca.:~ T .. ,,..,.' .',
~ -I'4.,;),l-zça, o TU:

N-o~#'!áo po,• th.... .

Ao art. 85:
Redija-se nestes têrmos:
Art. 85 - A lei estabelecerá o nú

mero de miIÜstros do Superior Tribu
nal Militar, bem como a forma da
sua escolha.

Emenda de redáção

Do projeto:
Art. 85 - A lei disporã sôbre o

número e a forma da escolha dos
jutzes do Superior Tribunal :Militar.

Em 13 de junho de 1946. - CloàlJ
mir Cardoso".

N.o 688

DOS J1nZES E TRIBUNAIS MUrrARES
Art. 86 - As vagas de juízes toga.

dos no Superior Tribunal Militar g~

saber e reputação ilibada, com 15 anos
~e ~fetiva prá~ica fo~ense, no IrlínimO,
mdlcados em lista t:tlplice e escrutínio
secreto, pelo mesmo Tribunal; e a
terceira por jurista de livre nomeação
do Pr:esidente da República".

Justificação

É o texto proposto pelo ante-projeto
do Instituto (art. 103. parágrafo
único), mais simples e menos casuís
tico .
preencherão com a seguinte seqüên
cia de critérios:

I - A primeira, pelo auditor de
guerra. mais antigo.

, TI - A segunda, por auditor tU
guerra escolhido em lista tríplice or
ganizada segundo o princípio de me
recimento.

III - A terceira, por advogado o'l
membro do ~nistério Público Mili
tar, com dez anos pelo menos- de prá
tica forense, escolhiáo em lista Íon
plice.

TV _. A quarta, por jurista' com os
requisitos indicados no art. '75, no
meadocorn aprovação do Senado Fe
deral.

Suprima-se: a expressão "de
guerra" - depois da palavra auditor,
nos incisos I e Ir. porque o cargo ~

apenas de auditor, como consta das
leis militares e organização judiciári~

vigente.
]lo inciso III -- acrescente-se a ex

pressão "Auditor Substituto". dando
se a seguinte redação a êste disposi
tivo:

m - A terceira, por auditor ~ubst1

tuto, por membro do Ministériu PÚ
blico Wlitar ou por advogado de ofi
cio, com dez anos pelo menos áe prá
tica forense especializada, escolhido
em lis,ta tríplice.

Suprima-se: in tine - "nomeado
com aprovação do Senado Federal."

" (Inciso IV) . Pois, sugerimos o seguin
te acréscimo:

§ 1.0 - "As nomeações para as va
gas constantes dos DS. n, m e IV.
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dependem de aprovação do Senado
_ Federal."

E, nestas condições, o parágrafo
único, dêste artigo, passará a ser § 2.°.
devendo ser mantido como se acha no
Projeto, apenas com modüicação na
sua numeração.

Justificação

Parece-nos de justiça incluir os
auditores substitutos, que atualmente
fazem parte de um quadro especial,
na organização judiciária militar, den
tre os funcionários que podem con
correr, em :ista tríplice, para seu
aproveitamento no cargo de juízes t,o
gados do Superior Tribunal Militar
desde que possuam pelo menos dez
anos de exercicio do cargo. - Assim
também entE;ndemos que tôdas as no
meações (TI, m e IV) devem ser com
aprovação do Senado Federal. É hon
roso e cauteloso o sístema.

Sala das Sessões, Rio, 12 de junho
de 1946. - Adelmar Rocha. - An
tônio Correia. - Antenor Bogéa.

N.o 689

Redija-se assim o art. 106:
Compete à Justiça do Trabalho con

ciliar e julgar os dissídios individuals
e coletivos entre empregados e empre
gadores, e as demais controvérsias
oriundas de relações de trabalho. seja
qual !õr a natureza dêste, nos termos
do que dispuzer a legislação social.
. Sala das Sessões, 4 de junho de
1946. - ll'iunhoz de Mello. - Lauro
Lopes. Gomy Junior. - Joao
~4.guiar. - Aramis Athayde. - Ro
berto Glasser, - Melo Braga. - Mu
nhoz da Rocha, - Erasto Gaertner.
- DoloT de And1'ade. - Galena P(J,
ranhos. - F. Flores.

A justificação foi feita da tribuna,
pelo primeiro signatátio, como consta
d.o Diário da Assembléia, de 12-6, de
que é o recorte que se vê na fôlha se-

. guint.e.
8. As três emendas seguintes dizem

respeito a principios que asseguram a
proteção do trabalhador rural. (Muito
bem), cujo amparo, tão necessário aO
incremento das atividades agrícolas do
país, deve comerçar, para ser completo,

por estender-lhe os beneficios da Jus
tiça do Trabalho. (ApóiadOs.)

Esta, que deve ser togada, como de
maneira convincente já foi demons
trado desta tribuna, não deve estabe
lecer. "no campo de sua competência,
qualquer distinção entre os trabalha
dores. Se é do trabalho, não se justi
fica nenhuma exceção entre os que
trabalham, que todos devem ser por
ela atingidos.

O Sr. Aliomar Baleeiro - Aliás, pa
rece que, no caso, não basta entregar
os interêsses dos trabalhadores agríco
las à Justiça do Trabalho, mas é ne
cessário estender a todos os trabalha
dores - da agricultura, da pecuária,
a fim, de tôdas as atividades rurais,
a legislação e a proteção de que já
gozam os industriários e· comerciários
nos casos e na forma que a lei esta
beli:cer.

O SR. MUNHOZ DE :MELO - Per
feitamente. Nesse sentido é minha.
emenda.
"O Sr. Lauro Lopes - Muito brilhán

te. (Muito bem.)

O SR. MUNHOZ DE MELO - As
sim, ter-se':á colocado sob sua égide.
com as vantagens daí decorrentes, o
lidador dos nossos campos, o mais es
quecido €i abandonado dos trabalha
dores, que bem por isso, foge da gle
ba. em' busca de. melhor vida, numa
justa ambição, nos centros urbanos.

O Sr. LqP!R...;,Braga. :....:'~o os úni
cos desamp:.. Erasmo Gaer

O SR. ~_ . ..,~ MELO - A
emenda ao :a~ f 01",6; dá-lhe a seguinte
redação: S'O-

Compete à Justiça do Trabalho
conciliar e julgar os dissídios in
dividuais e coletivos entre empre
gados e empregadores, e as de
mais controvérsias oriundas -de
reIàções de trabalho, seja qual' 161'
a natureza dêste, nos têrmos do
qu.e dispuser a legislação social.

N.O 690

Aos arts. 107 e 109

Suprimir o art. 107 e redigir o ar
tigo 109 da seguinte forma:
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Art. 109 - A lei regula..'"á 8 orga..
nização do Ministério Público peran
te o juizo comum, militar. do trabalho
e eleitoral.

Parágrafo' 'único - A lei poderá co
meter a representação <la União. nos·
.Estados; ao Ministério público local.

Justificação

A lei ordinária cabe prover sôbre a
orga~açáo do Ministério Público, sem
necessidade de maior discriminação.

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946. - Daniel de CarvaZho.'

691

Substitua-se o têxto do art. 116 
Iy, pelo seguinte:

A Investidura no Tribunal de Jus
tiça, salvo no caso do número seguin
te, dar-se-á mediante- promoção de
Juízes da entrância mais elevada, por
~ntigu~dadee merecimento, alternada
mente. Quando o critério fór de' me
recimento o tribunal de Justiça para
cada vaga organizará lista t~ípl1ce.

Quando fór de antiguidade, decidirá,
por ,maioria de votos, se deve ser pro
movido o juiz mais antigo; não sendo
êste aceito. proceder-5e-á à votação
relativamente ao imediato em anti
guidade; e se êste fôr recusado, pre
encher-se-á a va~a segtDldo o critério
de mexecimento. Em. qualquer caso
jar-se-á a 'Votação em escrutínio se
creto_ Será põsto em disponibilidade,
ou aposentaeLo ex-ofticio~ a juizo do
Tribunal de Justiça~ o tuiz que tiver
recusada sua promoção por antiguida
de.

Sala das Sessões, em 4 de junho
de 1946. - Munho2 de Mello. - Lau
TO Lopes. - Gomy JÚn~or. - Aramis
Athayde. - Melo Braga• ..:- Roberto
Glasser. - Mello Braga. - Munhaz
da Rocha. - Erásteh GaertneT. 
F. Flore.s.

A justificação foi feita da tribuna,
pêlo primeiro signatário. como consta
do Diário da Assembléia de 12-6, de
que é o recórte abaixo:

Já foi ..verberado desta tribuna,
com,multo acêrto. o errôneo método
prescrito pelo Projeto para as promo
çóes dos magistrados. Estas' .. devem

-ser estabelecidas, em qualquer caso. '
pelo criténo alternado, por antiguidade
e merecimento. Se essa prática ofere
cer qualquer inconveniente, nãO será
nunca maior do que a decorrente de

.-qualquer outro critério. .
O ideal, sem dúvida, seria a preva.

lência do merecimento, como creden
cial para o acesso, desde que a an
tiguidade também ai estaria contida.
Mas as falhas naturais, que acompa
nham a apreciação humana, não reco
mendam, de nenhum modo, a sua
adoção em caráter exclusivo.

Relativamente à investidura nos tri
bunais estaduais, cuja denominação
atual também não vejo por que se
deva modificar, estabelece o art. 116,.
-- IV processo novo para a promoção
por antiguidade, consistente na per
missão de sua recusa, quando não fôr
aconselhada. E' boa a providência.
mas deve ser completa, com a d:e
termL.'"lação do afastamento do j~- .
cusado, mediante aposentadoria ez-ol
jicio ou disponibilidade, conforme seja
permanente ou transitória a causa de
terminante da recusa. Porque êsse
juiz. não estando em condições de me
recer a promoção a que tem direito.
certamente ~o o estará, tão pouco,
de parmanecer em suas funções.

Daí a emenda ao mencionado dis
positivo, que d~ve ter a seguinte re
dação:

A investidura no Tribunal de
Justiça (se não fôr preterida a
atual denominaçãO), salvo no ca-
so do número seguinte, dar-~e-á.

mediante promoção de JUÍZes, da
entrãncia. mais elevada, por an
tiguidade e merecimento, alter
nadamente. Quando o critério fOr
de merecimento, o Tribunal de
Justiça para cada vaga· organizarã
lista triplice. Quando fôr de anti
guidade. decidirá, por maioria de
votos. se deve ser promovido o Juiz
mais antigo; não sendo êste acei
to, proceder-se-á à votação em
relação ao imediato em antiguida
de; e se êste fór recusado, preen
cher-se-á a vaga pelo critério de
merecimento. Em quaLquer caso,~
lar-se-ã a votat;áo em escrutín10
secreto. Será põsto em disponíbi-
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lidade, ou aposentado ex-of:!iclo, a
Juízo do Tribunal de Justiça. o
juiz que tiver recusada a sita pro
~oção por antiguiãaãe.

N.O 692

No art. 116, n. o V, onde está:' 'IVO
taxá. o tribunal, em escrutínio secre
to, lista tríplice", proponho: organi
zará o tribunal, em escrutínio secre
to, lista tríplice ...

Sala das Sessões, 13 de junho de
1946.' - Augusto ViegCLS. - .Rias
Fortes. - Al/redo Sá. Rodrigues
Seabra.

N.O 693

Redija-se da maneira seguinte o
art. 11 - V:

Na cDID'p<lsição de qualquer Tribu
nal SuperiDr. um têrço dos lugs,te&
será preenchido, alternadamente, por
advogados e mem:bros do :Ministério
Pú~Iico Estadual de notório, mereci
mmrf.to e reputação ilibada,' com dez
anos, pelo menos, de prática forense.
Para cada v.aga, votará o Tribunal.
em escrutínio seCreto, lista tríplice.

Sala das Sessões, em 4 de junho de
1946. - lriunhoz de Mello. - Lauro
Lopes. - Gomy Junior. =-- ATamis
Athayde. - Roberto GlasseT.
Melo Braga. - Munhoz dq, Rocha.
- Erasto Ganrtner. - F. Flores.

A justificação foi feita da tribuna.
como consta do "Diário da Assem
bléia" de 12-6, de que é o recorte
anexo:

O SR. :MUNHOZ DE :MELO - Li
no 4'Diário da Assembléia.~', da au
toria de ilustre representante, emen
da su~essiva da parte final do dis
posto no art. 116 - V, que determina
a injustüicável preferência dosadvo
gados sôbre os membros do minité
rio público, para 3. investidura. nos
tribunais.

O critério, .no caso, deve ser o da.
escolha alternada, pelo que, dando o
meu apoio àquela emenda, sugiro seja
~im (l"edigido o dispositivo:

Na composição de qualquer.
. Tribunal superiorJ . um têrço dos
lugares será preenchido, alterna
damente, por advogados e mem
bros do Mjnistério Público Esta
dual de notól'io mexecímento e
4'eputação ilibada, com dez anos.
pelo menos, de prática. forense.

Para cada vaga, vota.rã. o Tribu
na. l,em escrutínio secretó lista
trfpli~.

N.O 694

Substitua-se o texto de art. 116 
VI, 'pelo seguinte:

Serão fixaãos ps vencimentos dos
desembargadores em quantia não in~

ferior à metade do que percebem os
1V'.ünistros do Supremo Tribunal Fe
deral; e os dos demais Juizes vitalí
cios com diferença não excedente a
trinta por cento de uma para outra.
entrância. atribuindo-se aos da en
trância mais elevada não menos de
dois têrços do~ vencimentos dos de
sembargadores. Aos Estados que o so
licitarem. por comprovada àe/iciên-'
cia de réceita, a União concederá
au:tílio financeiro (Art. 114 § 1.O)

para manutenção da justiça.
Saladas Sessões, em 4 de junho

de 1946. - Munhoz de Mello. - Lau
TO Lopes. - Gomy Junior. - Ara
mis Athayde. -.Roberto Glaser.
Melo Braga. - Erasto Gaeítnei'. 

P. Flores. - Munhoz da Rocha.
A presente emenda foi justificada

na tribuna, por seu primeiro signatário
conforme consta do Diário da Assem
bleia de 12-6, do qual é o recorte
abaixo: .

6. De ~ acôrdo com o que tive oca
sião de expender inicialmente, a pro
pósito da debatida questão da fe
deralização da justiça, de que discor
do, por julgá-la atualmente· desne
cessária aos fins por ela pxetendidos
por seus àefensores, - entendo que
aos membros do poder judiciário se
deve proporcionar situação econômi
ca compativel com a dignidade de
suas funções, concorrendo a :União
com o auxilio que se tome nê~essá

rio, em favor dos Estados que o so
licitarem, de ,modo a evitar-lhes o
sacrifício de sua receita, num con
traste gritante com os Estados que
póssuem maiores fontes de an-eca
dação.

Não creio qUe essa. providência pos
sa ser conside:rada .absurda, desde
que a União, se com ela. licará one
rada. certamente. muito mais o fica
ria com a instituição da justiça fe
deral.
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"Assim confiando na. alta. compre
ensão qUe dêsse grave problema. na.
cion&l têem Os digoos membros desta
Assemblé:i2., animo-me .a. sugerir a
seguinte redação para o disposto do
artigo 116 - VI do Projeto, espe
rando que o z.ssunto ser devidamen
te meditado pelos senhores repre
sentantes:

Serão fixados os vencimentos
dos desembargadores em quantia
não inferior à metade do que
percebem os ministros do Supre
mo 'I1ribunal Feder.a.1; e os de
mais juízes vitalicios com dife
T€,nça não excedente a trinta por
cento de uma para outra en
trância, atribuin4o-se aos da en
trância mais elevada não IllenOS
de dois têrços dos vencimentos
dos. desembargadores. Aaos Es
tados. que o solicitarem, por com
provante deficiência de receita, a
União concederá auxilio (Art. 114
§ 1.°) para manutenção da jus
tiça.

O art. 114 § 1.°, a. que se faz refe
rêccia. no texto proposto, dis-põe o
seguinte: Aos Estados se· concederá,
de modo equitativo e mediante aCôr
do o auxílio federal, nos casos e con
dições que a lei estabelecer.

Tenho que não há solução melhor
para <> caso. Sem. ferir a auto.nomia
dos Estados, c·om a federalizaçáo. dá
se à justiça, mediante a colaboração
finan<:eira, da União situação mate-

o i

rial ...supenor, talvez, a que teria se
viesse a ser !'ooeralizada. Porque tais
seriam os encargos daís decon-entes,
para o erário federal, que a situação
atual, não podendo piorar,. talvez se
coo.servasse como está. Pelo menos s.
diversidade existente perduraria. pois
seria impossível padronizar os venci..
mentós dos juizes pelo Estado de São
Palllo,~po:, exemplo onde vigora a ta-

o 'bela maIS elevada. .

E o recurso à divisão das comarcas
do País em entrâncias, como Inedida
geral sem atenção ao Estado a que.
pertençam, <:om as conseqüentes pro
moções farçadas de um. Estado para.
outro. viria pelo inconvemente dos
ginÍndes" Qeslocamentos tornar ainda.
mais difi<:U a carreira. do magistrado

.. que. para muitos. se tomaria. inaces
sfveI~

Na página, .seguinte, o rooOl'te re
lativo às alegações contrárias à te.
deralização da Justiça.: ~

No que respeita. ao l?Oder Juâic1á-·
do. constato que está. novamente em.
foco a velha questão da fed.eraliza
ção da Justiça. Partidários entusias
tas, defendem-na com brilho, nestees
mas de .discussão do .Pxojeto Con.st1
tucional.

De mim, devo conf~sar, sem em
bargo de haver deixado a magistra
tura recentemente, não sem desejo
de a ela. algum dia poder retornar,
que não encontro maiores razões para
êsse propósito. depois que se verifi
cou a. unificação da Justiça brasilei
ra. em conseqüência da extinção da.
Justiça federal. medida que o Pro
jeto ·acertadamente conserva. e após
o estabelecimento do processo uni
târio, com a promulgaçãoc dos có
digos nacionais de processo.

Já agora, com o d-esaparecimento
daquêles, o que eram, na verda,de. os
mais imfl)ressionantes e legitimas·
fundamentos, como a dualidade de
Justiça. e a pluralidade ,processual, os ,"
demais qu-e se a.presentam não jus
tificam, por si só. a grave restriçâ,G
que constitui para a autonomia dos
Estados a federalizaçâo do poder jll"

. dicante.
A t..'ipartiçáo dos poderes, harmô-.

rocos -e independentes entre si,' ê
pr~eito que em regime federativo
deve ser observa.do, não somente em
relação à União. mas também com
referência aos Estados federados. E /
qualquer diminuição da autonomia.'
~êstes, no que respeita à QiI'ganização,
ae qualquer dos três pàder~s, fe.rs
substancialmente .aquê1e regime, que
é o seguido pelo projeto, de acõrdo
aliás. com as aspirações da Nação,
orientadas no' sentido da descentra
lização administratiVa. em vista da
fracassada expexiêntia centralizado
roa do Estaão Novo.

Os males invocados, m favor da.
instituição da Justiça federal, redu..
zem-se, de fato, a causas hoje fàcil,
mente Iemoviveis. Diziam. respeito,.
em regra, às garantias de indepen....
dência. m01"à.l e· material, de qúe ca,. ..

.recem os magistrados.
Justo é que se sallente,não obstan,...,

te a preearida.de de tais garantias,
indispensáveis com efeito, à eom
pleta eficácia do ap~e1hamento ju-
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minha opinião
apiad,os) e data
divergem.

dlciário, em que assentem as segu-'
"ranças do bem estar social, - justo
. é qUe se saliente, repito, que apesar
de paupérrima e constrangida por
ameaÇas que lhe pasavem sôbre a.
cabeç.a., como no caso do famoso àr
'tigo' 177, a magistratuxabrasileiIa.
tem sabido' ain-:a.:vessár incólum€ os
maiores venrlavais. não sendo exage-,
1'0 afirmar que é a. únúica instituição
-que entre nós ainda p.ermanece in
tangivel na sua grandeza, tanto que
a ela, em momento -delicado da vida
nacional, não trepida.:ràm as fôrça.:s
armadas em recorrer, palI"a constitui
la em penhor da sua patriótica de
terminação de ass-egu.::'ar ao País o
restabelecimento de um r€gime de
ordem e legitimida>de, baseado na li
vre manifestação' do povo, em urnas
livres e honestas como o foram. as, -
de dois de dezembro. (Muito bem.)

O resultado desse pleito memorá
vel, cuja lisura ninguém.' até aqui foi
posta em dúvida, é, de si, l,In1 elo
qüente atestado da ~tegridade dos
nossos juízes euja' idependência
funcional não se condi<:ionaa se
gurança de qualquer ordem, porque
repousa acima. de tudo, nas suas, pró
prias t.radiçães d-e dignidade e hon
r2ldez.

As garan~ias. quecontudo são ne-'
cessáirias, para poupar a.o sacrifício
os que ingressam. na carreil'a, -e esto
mular-lhes as vocações, serão fácil
mente .. consegui;das com a inclusão,
na Carta Consti~ucional, de princí
pios gerais. que hão de. nórteax a or
ganização judiciália dos Esta'dos ,es
tabelecendo-.se com refe...TêncIa à
!p8lI'te financeira, 9' aUXílio obrigató
rio da União àqueles qp.e o solicita
rem e efetivamente dêle carecem.
A ex~ução dêsses princípios propOl"
eiooará à justiça situação semelhan
te à Ue teria se fõss~ federalizado,
'Sem 05 incovenientes que essa me
,clida, acarreta para a Vida dos Esta
dos, e dos :próprios jUizes. sujentos,'
qUe então ficariam, a 'remoções Para.

.pontos distantes do País, fora do seu
meio, e às dificu1dades descesso, por
falta de contato com a Capital Fe-
deral. . .

Frise-se, além do mais, que .a judi
catura -deve ser exercitada em abi
ente familiar ao juiz. O eonhec1IÍlen
-to das peculiaridades locais, e at' das
-pessoas, é elemento substanclal a.o

bom julgamento. Cada ltigár. cada
região, em nosso vasto território, têm
questões que )he são pxóPrias, por.
causa múltiplas, cújo desconheci
mento, pelo juiz, é muitas vezes fator
de mo d~isótio.

Os principias gerais,' <contidos na
Projeto, feitas· ..algmnas alterações
darão ao poo-ea- judiciário as condi
ções reclam,3Idas pelos que defendem.
a federalização, sem necessidade
desta.

Isso. é claro, na
despretencicsa (não
venia dos' que dela

N.O 695

Aditiva

Título IV - Capitulo I -~Seç-ão n.
Art. A lei estabelecerá um plario

na-cional de combate à tuberculose a
, à lepra.

A tuberculose ass'ume cada vez mais
em nosso :e:"aís proporÇÕes verdadeira.~

mente aSsustadoras. Apresenta justa
mente onde aflui a grande massa de
trabalhadores nas' nossas grandes ci
dades uma fase de tuberculinização
maciça. E' doença traiçoeira e -extre
mam-ente contagiosa; a tuberculose
não se compad,ece de nenhuma idade
para surpreender a vitima. Não res
peita S'CXO, pI'ofissões, nem raças, a. t0
dos ataea da mesma forma. E" mal
social - a peste branca _. porque
atinge a -um grande número de mem
bros da sociedade. sendo esta doença.
em particular na forma pulmonar a:
que determina, com maiS freqüência. a.
m,orte, ou pelo menos incapacita paTa
:) tra;ba1ho os indivíduos entre QS quin
Zé e quarenta anos, é fácil imagiIUlr
qu~ogrande é s. repercussão econô
mica da doença, verdad-eiro flagelo
social.

O outro medonho mal que infelicita
determinadas zonas do nosso País,
contagiando as suas populações é a.
lepra. A maior vigilância se impõe
em face dêste nâo m·enos perigoso fla
gelo que ab~{).nadoou encarado com
menosprezo. sem decisão ou firme
vontade de' combatê-lo poderá ertar
situações angustiosas aos nosSos )li
trícios. O oombate à lepra bem ''éom'O
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11. tubexculose constitui imperativo na-
·ciona.l~ . .

Cremos que merece 'pois a aprova
ção . desta Augusta Assembléia. a
emenda proposta. por isso que, com
bater a tuberculose e a lepra, signi~

fica notável obra além de social e
econômica, humana e cristã.

Sa+a das Sessões, 13 de' junho de
1945. - Luiz ll!ercio Teixeira. 
Souza Costa. - Daniel Faraco. 
Teixeira de Vasco-ncelos. - Manuel
D7,i,a,ne. - Gasê9n Englert. -' Odilo'Tl.
Soares. - Sigefredo Pacheco.
Bittericourt Azambuia. - Bayarà
Lima. - Teodomiío Fonseca. -. Me
deiros Neto. - SiZ1Jestre Péricles. 
Antero Leivas. - Ernesto Dornelles.
- .Eloy Rocha. - Brochado da Ro
cha. - HeróphiZo Azambuja. - Pe
ãro Vergara.

N.O 696

Ao art. 147, Iil.

Em vez doe "mediante o processo que
a. lei estabelecer", diga-se: tlmediante
fentença judicial".

Justifica.ção

Diga-se, de logo, que ao poder ju
diciário, . mediante processo em que
ao interessado Se assegure ple~ de
fesa, é Que compete cancelar a na
turalização. .

Matéria de .tanta relevância não
deve ser tratada em processo admi

__ nistrativo, o que o projeto, entretanto.
possibilita.

A redação proposta visa êsse ob
jetivo.

Sala. das sessões, 13 de junho de
1946. - Adroaldo Mesquita. - Bro-
chado da Rocha. - Souza Costa,- 
Herõphilo Azambuja, _. Ga.ston En-
glert. Teociomiro Fonseca.

...-
N. o 697

.Ao art. 147.
Suprima-se a pa1a'i"I'a "cidadá()'.

Justificação

Foi feita hoje. da tribuna. pelo pri
meiro signatário da emenda.

S.ala das sessões, 11 de Junho d~
1946. - Adroaldo olllesquita. - Sro-

. ...

chc..do Rocha. - Souza Costa. - He
róphilo Azambuja. -' Gaston Englert..
- TeoíUYsniro Fonseca..

N.O 698

Ao titulo 5, seção IV, acrescente-se
onde caubeT:

"O eleitor a;na1fabeto será sempre
inelegível. "

JustijiC(U}ão

- sem. uma instrução ao menos
elementar, ninguém pede ser represen
tante eletivo de qualquBr J.X)àer.

A previdência, verd3-deiro axioma po
litico, é b'ásic2. na organização de qual
qu.er povo. Nã.o há xr.ister argumen
tos para que se evidencie a todos
os espiritos a jus,teza da exceção.

Sàla das Sessges, 12 de junho de
1946. - Osvaldo Lima.

N.O 6S9

A.rto:. 159. § 17.0 - Substitua-se 8.,

redação pela seguinte:
~'E' livre o e~eTcício. de qualquer

profissão. moo."iante proya de idonei
d&de naquelas em que a imlpericia
possa prejudÍC"al" a segura'D.Ç'a ou os
direitos 'Cfe outrem".

Justijicação

A redlação do § 17 do p:I'I)"jeto, é por
demais ampla, permitind:l a interven
ção oficial no exercício .de rodas as
profissões. A redaçã.o proposta paTece
atender melhcrr ao pastulaodo demo
crático da liberdade de profiss5.<>. -

. Arthur Bernart2es. - AZtino Arantes.
- Mar~ Bra·llt. - Felipe Balbi: 
BernanZes FiUz,o.

N.Á 700

Substitutie ; texto do a..."1;. 159, §
34, pelo seguinte:

.Ne:JÜtuma pena passará tUt -pessoa..
do deZinqüente. A família dêste, ou.
seus dependente, quando necessita
dos, terão direito a amparo e prote
çáo do Estado. na. forma que a lei es
tabelecer.

Sala das Sessões, em 4 de junho de
1946. -- lfu1ÚUJZ de ft!eZlo. - Lauro
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Lope$. -. Gomy Junior. João
. Aguiar. - Aramis At'fz.a.yde. - .Ro
berto Glasser. - Melo BTaga. - ].fu- "
nhcz da Rocha.. - .Era.sbo Gamner.
- Galena Pa:ranhos. - 'F. Flores.

A emenda foi justi!ficada da tribu
na, por seu primeiro signatário, com.o
consta do "Diário da Assem,bléia", de
12-6, do qual é o recorte inserto.

. 11. O arl: 159, § 34 reproduz o hu
maníssimo princi1)io de que nenhu.ma.
peT1..a plZ$sarã da pessoa de delin·
qüente.

Há, pOTém, de pai c-om êsse princí
pio, uma grave injustiçe; soda!, que a
Constituição deve reparar. Trata-se
do abandono em que permanecem a
família do criminoso e ':'U5 -dependen
tes. enquanto se verifica. o cumpri-

,mentoda pena. "
A c:rlminalidade, é sabi-do, encontra

maior índice na adversidade. A misé
ria é reconhecidamente fator de de
linqüência.

E quem duvidar, que visite as Peni
tenciárias. A não ser- nos crimes polí
ticos, ver-se-á que a quase totalida
de dos condenados por crimes comuns
procede das classes meno's favorecidas
da fartuna .

Pois bem, no resguardo dos interes
ses do bem esta!' coletivo, em que se
assenta o instituto da pena, certo que
nenhum outro que não seja objetivo
da readapta\ção social, .justifica a se..
gregação do in:fTator; já que o direito
de· punir não pertence aos homens 
no resguaroo da paz social, com efei
to, serão licito ao Estado sequestrar o
delinqüente, abandonando-lhe, no en
tanto, a família ao seu próprio destino
que raramente é outro iIIe não o de
misérias, sofrimentos e '''--a:esgraças?

Quem quer que hmnanamemte ramo
clone, sõmente poderá ter uma reS})QS
ta. - não. O Estado. assim proo€'ti:en

"do. comete mal m.aior senã.o um maior
crim.e, do que a 'Pl"ÓPrla. impUnidaue.

.0 Sr. LcLuro Lopes - V. Ex.a me
permite um aparte?

O SR. MONHOZ DE 'MET,rrO
Com muita. honra ..

o Sr. L.auro Lopes - Ainda ontem,
a imprensa do Rio de Janeiro noticia
va o caso da família' de- um cond~

na:do com mulher e oito filhos, em
extrema miséria, por falta de seu
chefe.

O SR. MUNROZ DE M:ELLO - E'
exatamente o que' ia referir. Muito
obrigado pela contribuição.
~ermitindo tal albandono. está in

conscientemente gerando o Estado no
vas ·fontes .de criminali'da-d.e e dese
quilíbrios sociais, como a fo-me, a
prostituição, a infância abandonada.

Nã.o cabe, nos limitis desta justifi
cativa ligeira, uma mais ampla ex
planação dêsse gr.a.ve problema. Nem
a mim sdbr3:m recwrsos para assim
proceder.

Apenas registro, como ilustraçãodQ
que alego. a noticia sob o titulo U A~

10 de" uma pobre senhora", puiblicada
em data de ontem" pelo jornal "O
Globo" J desta Capital:

E' d-e~e1"as lam.e'!l~ável a situa
ção em que se acha a Sra. Alice
Francisca, residente à- travessa da
Brandura n.o 99, Vila da Penha.
Casada com um operário, Alice
Francisca, que tem cinco. filhos,
.viu-se há tempos, privada. da
companhia do marido, que come
teu um delito -e se acha. cumprindo
pena.

Ficou então a infeliz sof1"·endo
as maiores privações, pois cs dois
últimos filhos são a~nda muito
p~qu-enos e reclamam penna
nentemente sua assistência.. Não
pode. pois, empregar-se. Já tem
andado de um lado para. outro
c01úorme nos declarem. pedindo a
1nternacão dos garotos mais ·ve
lhos em: um educandário, sem ver
logrado no entanto o seu desejo.

Não encontra, pois, Alice Fran
cisca, outro remédio senão apela:r
para os bons corações pedindo
1h€5 que a auxiliem Da dolorosa
situação eII;l que se en'Ccmtra.

Qua.lquer donativo poderá" ser
envia.do paras casa acima ou por
intermédio do "O Globo'·. .
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Tao há. como deixar de reeanhecer
que se- trata dum triste e expressivo
documentos, revelando, em singelas
cõres, o grande mal social que decorre
do aba.ndano. pelo Estado, da famDia
do delinqüente. .

A emenda que a.presento Y"...sa corri...
giz' êsse mal, e para ela peço a nobre
atenção dos Senhores Constituintes
O artigo citado passaria a ser assim
'Concebido:

Nenhu.ma pena pass-ará da pes
soa .do delinqüente _ A família
dêste, ou seus dependentes, quan
do necessita.dos, . terão direito a
am<paro a proteção do Estado. na
forma que a lei estabelecer.'

N.O 701

No art. 159, § 36, depois da. palavra
'"dePositário" acreScentar / a palavra
~infiel" •

Nota - Sem dúvida que o dispositi
vo só visa alcançar o depositário
Uüi~. .

o Sala. das Sessões, 13 de junho de
. 1946. - Augusto Viégas~ - Milton
Prates. - Bias Fortes. - Alfredo Sá,
- Rodrigues Seabra.

NP 102

Redija-E'.e da maneira seguinte o
art. 159 § 40:

Aos necessitados dar-se-â;- assistência
judiciária a expensas do Estado, na
"forma que a lei estaheleeer ~

Sala das Sessões~ em 4 de junho de
1946. - Munhoz de Melo. - La.uro

. Lopes. - Gomy Júnior. - João
Aguiar. - Aramis Athayde. - B.o~

bertó· Gletsser. - .M
o

elo Braga.. 
Munhoz da Bocha~ - Erasto Gaer~

tner. - Galena Para-p.nos. - F _. FZô~
res.

A emenda fol justificada da tribu
na, por seu primeiro signatário, como
·.consta do Diário àa Assembléia. de
12-6, do qual 'é o recorte que se encon-
tra na fôlha seguinte. .

O SR. M-uNHOZ DE MEIJ.Q 
Finalmente, a· última emenda. Refe
re-se, também, a um aspecto de defi
~ência de assistência social" de que.

evidentemente, a assistência juríctica
constitui. um capitulo.

Nos têrmos atuais. além de injusta,
por se cometer ao cidadão. no caso 8

advogado, )lm dever que é do Estado
é ainda inócua, pelo desinterêsse que.
de um modo geral e sem que nisso _
vá qualquer censura à nobre classe a
que também pertenço, revelam os pro
fissionais do fôro pelas causas em que
são nomeados assistentes.

Há ainda uma feição iníqua no
processo vigente. O vencido na causa,
quando o vencedor oõteve o benefício
da justiça gratuita. fica com a obri
geção de pagar-lhe o advogado.

Haverá coisa mais absurda? Como
se pelo simples facto de perder a ques
tão, tivesse aquêle, menor direito do
que êste.

E o sistema aberra- até das normas
gerais de direito, onde a hipótese de
condenação em. honorários de advo
gado da parte contrária é preVista
como pena, por infração contratual ou
prática de ato ilícito.

A assístêncía judiciária, como forma
de assistência social é, também de
ver do Estado, que não deve nem pode
cometê-la a quem quer que seja.
Prestá-Ia-á, certamente, o advogado,
por ato espontâneo, quando lhe
aprouver, como decorrência da cõm
preensão qUe tenha da sua missão so
ci~l. Tal como o médico humanitá~.

rio, que dá consulta gratuita, sem
que, nem por isso, fique o Estado de
sobrigado de prover os meios de assis
tência sanitária, para socorro do povo.

O direito do pobre, quando violado
também deve ser socorrido pelo Es
tado, que, para êsse fim, lhe deve dar
e pagar o advogado. É o que se pre
tende estabelecer, por meio da se
guinte redação ao artigo 159 § 40:

Aos· neceszltados dar-se-s. assis
tên~ia judiciárias, a· expensas do
.Estado, na. forma que a lei esta
bel~cer.

N.o 703

'0' art. 160, parãgraf.() único, que
está assim redigido:

"O Govêrno Federal poderá expul
sar do território nac!onal o estrangeiro
perigoso à ordem política ou noclvo
aos 1nte1"êsses nacionais. salvo se..
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casado com brasileira, tenha. filho
brasileiro nato, na dependência da eco
nomia paterna.".

Redija-se:
Art. 160..•
Parágrafo único: O Govêrno'Fede

Ia! poderá' expulsar do território na
donaI o estrangeiro perigoso à ordem
llOlitiea ou nocivo aos interêsses na
cionais, salvo se tiver no País filho
b!'asileiro nato na dependência da
economia paterna.

Justificação

Se estrangeira também· a mãe do
brasileiro nato que no Brasil, ainda
esteja na dependência da economia
paterna, muito mais se justifica o in
terêsse de ampará-lo, do que ao bra
silei!'o nato que, tendo mãe brasileira•.
está, por isso m.esmo, em sua Pátria.
em melhor situa.ção do que aquêle.

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, 13 de junho de
1946. - Augusto Viegas. Celso
Ztfachado. - Bias Fortes. - Alfredo
Sâ. - Rodrigues Seabra. .

N.O 704

DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 104.••
.AcreScente-se: 'onde convier, ou

entre os § § 30 e 31 do art. 164, o se
guinte:

§ - O exercício do comércio vare
jista. só é 'permitido ao bI'asilero, oU
a,(} est!'angeiro com dez anos de per
manência no pais.

Justificação ,

O fato. que justifica a p.!"esente
emenda, não !pode ser considerado
como ~cesso de nacionalismo, e,
muito menos, como falta. de reco
nhecim-ento de nossa parte-; quanto
'ao concurso das correntes inUgrató
rias, no tocante ao progresso ,do pais.

Bem loo,ge :di.sso" o fundAm-ento
prtncipa..l da inovação, que oxa. propo-'
mos. Pois. nosso princi.pal objetivo é
evitar () aumento· consi<ie~ável de in
tennediátios, que pululam, nqui e ali

Precisamos de itIúgrantes, que ve
compensador, tanto na indústria, CO'"
mo na lavoura.. Somos favoxáiveis ao
incremecto da. corrente imigra.t6ria.,
sob as naturais cautelas, maximé

nesta quam-a, tremenda de falta. de
pl'ooução aJimentai. -Neste -ponto, o
pensamento parece unânime, no seío
da Co~uituint€, em ;paralelo com o
pens'amento da própria nacionalida.
de ou do povo, que elegeu so cons-
tituintes. - /"

Os nossos portos estão abertos ao
comércio das nações amigas, desde
28 de janeiro de 1808. Assimtanibém

- a imigração é matéria velha. entre'
nós. Mas, não é justo que.se admi
tam imigrantes, tão somente 'com o
fito exclusivo de iniciar a sua vida
ccmercial, no Brasil, desde o mo
mento que saltatm nos portos marí
tim-os. O resultado tem sido. na. prá
tica•. de graves ccnseqüências. Pois,
mesmo aquêles que se destinam à
lavoura já evitam os campos.
Acumulam~se nos g[I"arides centros
ur,banos. Abrem log-o um botequim
ou casa de frutas. ou jogam um baú
às costas, tornando-se improvisados
pequenos com.ercíantes. Eis o qua-
dro. .

Portanto, o nosso propósito é evi
tar 'o desvirtuamento das correntes
imigratáriias, como até aqui tem se
dado. Nada mais. .

Sala das, Sessões, Rio,' 11 de ju
nho de 1946. - Adelmar Rocha. -
Dolor de Andrade. - Alarico Pa
checo. - Café Filho. - AntôniO
Corrêa. . Antenor Bogéia.

N.O 'W5

Redija-se assim o art. 164,- § 19:
Nas con~essões de terr-õ,s devolutas,

os Estados assegurarão aos posseiros,..
de D.aiciona11<:1a.de brasileira. e com mo
rada habitual n-elas, a preferência
para aquisição, até dez hectares. pel<>
menos, dentro -da área de sua posse•.

Sala das Sessões, 4 de junho de
1946. ---- Munhoz de !>iello. - Lauro,
Lopes. - Gomy Junior. .-- João Aguiar
- Aramis AthaYde. - Roberto Glas
ser. -' Melo Braga. - Munhoz da
Rocha.. - Erctsto Gaertner. - F.
Flores.,

A justificação foi feita da tribuna.
pelo primeiro signatário, conforme
consta do Diário da Assembléia. de lZ
de jUÍlho; de' que é o recorte que ·se
vê na fôlha segUinte. .

9. Determinando sue. nas "concessões 
de terras devolutas, os Estados
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assegurarão aos posseiros, de naciona.
lidade brasileira, e com morada ha
bitual nelas, a prefexên-cia para aquisi
ção, até dez hectares, pelo menos"
deu o proJeto um grande passa. no
sentido da fixação do homem à terra.

Não há espetáculo mais deprimente I

no interior do Brasil, do' que os hab!
tuais despejos do n'OSSo ca.boclo , das
terras do Estado, que a iniguém m~js

do que a êle deveriam, de direito.
pertenoer, para dar lugar à posse dos
felizardos aquinhoados, nem sempre
lavradore.s e quase sempre meros es
peculadores da valorização da terra.
(Muito bem.)

O Sr. Lauro Lopes - "Quase sem
pre", diz V. Ex.a mUito bem.

O SR. MUNHOZ DE MELO - Mas
para que o elevado obj-etivo da med1<1n
não seja frustrado, na prática, é ill
dispensável estabelecer-se que a pre
ferência deve ser entendida dentro ela
área de sua passeI que é o que prt:.
tende a emenda ao art. 164. § 19. pn:s
do contrário, a pretexto de me!hor io
ealização, os despejos não ddxnrlu1l1
des-e repetir com reais prcjuizo5 jJll"a
os habitantes do nosso interior e VI'T'
gonha para os nossos foros dl:' pov J
civiliza'do.

N.O 706

R~dija-se o art. 164, § 24.0 - UI,
da maneira seguinte:

Participação obrigatória do trnbu~

lhador nos lucros das emprêsas, assim
comerciais, como industriais ou agrl
colas.

Sala das Sessões, em 4 de junho de
1946. - Munhoz de Melo. - LUlt7'U

Lopes - ATamis Ataide - João Auutnr .
com r'l?strlção quanto às ngrícolll:•.
Roberto Gla~ser. - Melo Brarw.
l'tIunhoz da Rocha. - Gomy Júnior .-.
Erasto Gaertner. - F. Flores.

A emenda foi justificado d:l l1'1hu·
na, por seu primeiro si~nntar.hJo

como consta- do "Diário dn '\:-i',l'rI1
blé:a", de ~2 de junho, de ülHil' roi
extraído o recorti: que se (':l('oHtrn IH\.

fôlha seguinte.

O SR. MUNHOZ DE MICl,O-
10.. Outra. disposição sábia Co Pl'oj.-IO
é a. que consigna a participaç'áu otJ1'l-

gat6ria do trabalhador nos lucros das
emprêsa.8.

Ninguém, de boa mente, poderá ne
gar a inteira oportunidade dessa me
dida, que concretiza uma alta provi
dência de justiça soc~a1. (Apoiados).

Ap.enas' entendo, receioso das inter
pretações dúbias, que se deVe dar ao
preceito uma extensão ampla, para que
não escape ao seu alcance benfazejo
o trabalhador agrícola.

O labor da terra é, sem dúvida, o
mais árduo. Bem por isso, os lucros
das eIIlprêsas agrícolas custam, ao tra
balhador, maIores suõres. Justo, pois,
que êle também tenha o seu quinhão
nesses lucres, por mínimo que seja,
pois além de profundamente humana,
será essa prática mais um grand~

elemento doe encorajamento e estímulo
das classes agricultoras.

Com êsse propósito, sugiro que o ar
t1go 164, §, 24 - III, passe a ter esta
redação:

Participação obrigatória do tra
balhador nos lucros das emprêsas,
assim comerciais, como industriais
ou agrícolas.

N.O 7{j~

Ao artigo 164, § 5.°:
Substitua-se a parte final, desde a

paJ!avra "internos" pelo seguinte:
~'·Elim.inar .a concorrêDJCia ou. exer

cel qualquel' forma de opressão eco
nômica, indusive ~los preços, serão
reprimidos, nos· têrmos de lei espe
dal" .

sala das Sessões, em 12 de junho de
1946 . - 800za Costa. - H erophilo
A~ambuja. - Gaston Engleit.· - Teo
domiro Fonseca. - Ernesto Dorn-elZes..
- Antero Leivas. - Luiz ..".fercio Tei
xeira. - Adrocldo Mesquita..

N.O 708

Ao artigo 164, § 10:

Suprima-se.
Sala das sessões, em 12 de junho d€

19~. - Souza Costa. -' 'Herophilo
Azambuja. - Gaston Englert. - Teo
cWmiro Fonseca. - Ernesto Dornelles.

Antero Leioos. - Luiz Mercio
Teixeira. - Aàroaldo Mesquita.
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N.O 71J9

Ao artigo 164, § 24, m:
AJcT.escente-oo in fine:
"Direta ou indiretamente, nos ter

mos e pela. forma. que ;3. lei de1ier-
Ir..lnar.·· _

sala das SessÕ'2S, em 12 de jUnho de
1946. - Souza Costa. - Herophilo
Azambuja. - Gaston Englert.
TeoàOnuro Fonseca. - Erne~to Dor
nelles. - Antero Leivas. - Luiz MeT
do Teixeira. - AdroaZà!I.J 1l1esquita.

Art. 164 - § 24. n.o m
N.O 710

O art. 164, § 24, n.o V, que está re
digido: "Proíbição de trabalho a m.e
nores de quatorze anos, salvo, em
ca.sos excepcionais, mediante licença

. especial do Jl.liz competente. Jt

Redija-se: .V. Proibição q.e tTa,ha
lho a menores de quatorze anos, salvo
licença ~'P€cial do Juiz competente
e em serviço adequad-o a suas con
dições de idade e de saúde.

Justi:/icaçiio

.0 oarát.er excepcional com que o
diSpositivo autoriza o Juiz competen
te a permitir tra-balho a menores de
quatorze anos, não consulta na prá
tica os interesses da família, da so
c1edade, nem dos próprios menores.
Com elfeito, êstes, que em regra, aos
doze anos .fiz.er:am Q curso primário,
desde que .se enco-nrtrem sem qual
quer ocupação, ou a<:IqU1rem hábitos
de ociosidàde ou, poelas ruas - o que
é por tôda pa~ comum - lamentà
vehnente se entregam a tOda sorte de
perig.os. que lhes sacrificam o futu
ro.' Nenhuma consideração por mais
dlellcada. que seja impeóirá que comI)

~ ,
r~"'"ra e nao e:xce·pcionalmente. o j ttiz
competente, examinand'O paternal
mente os casos que a resp.ei:to 1h~ re
jam afetos, permita que se empre
guem os menores de quatorze anos
em serviço a<iequado a sua id~tde e
às condições de sua saúde, profuindo
o em absoluto, quando em s-eu crité
rio assim o julgar.

Sala das Sessões, da. A. N. Coons
tituinte, 13 de junho de 194.6. - Au
gusto Viegas. - Celso Machado. -

B.ias Fortes., - AlfrEdo Sá. - Bodri
.gues Seabra.

N,o 711"

DAS FÔRÇAS ARMADÁS

Art. 173 - § 2.° - ReS3alvado o
principio de antiguidade para a pro
::noção do aspirante' e guarda-mari
nha até capitão e capitão-tenente, as
promoções nas fôrças armadas, em
todos os graus da hierarquia, obede
zerão ao critério de merecimento e
de antiguidade. Em tempo de guer
ra, ou insurreição armada, são per
mitidos os comissionamentcs e as
promoções por serviços distintos. U

(Está no Projeto).
1.0 - Acrescente-se: o advérbio al

ternadametne, entre 4'obedecerão" e
"ao" critério, etc.

2.0 -~ Suprima-se: "ou insurreição
:i..rmada" ••

Justificação

1.0 - Desejamos que as. promoç6~,
nas ~ô~ças armadas, após os postos,
cu pos~o, de capitão e capitão-tenen
te, sejam feitas, obedecendo só cri-

. terio de ~erecimento e de antigui
dade. porem, de- modo alternado, ou
melhor, alternadamente. A prática
~.ssim aconselha;. Por outro lado é

, .
um verdadeiro critério, que satisfaz
os interessados e lhes assegura legí
timas garantias.

2.° "- Nos casos de insu..."Teição, não
é aconselhável, nem as promoções,
nem o Chamado comisslonamento.
Aqueles que marejam na Caserna e
t~~ exata noção das suas responsa
bilidades, diante do juramento pres
ta~o. .não devem aspirar promoção,
pe~a forma estatuída' no Projeto. Da
17.esma· forma, o chamado comissio
~::amento não merece acolhida. No
~~io ~as fôrças a.."1nadas. superiores e
i Llfenores, sempre se orgulham quan
co pro~ovidos ena face das l~ e re
gulamentos militares~ pelo cumpri
!r.ento do dever militar, porém, ex
cluido o caso da insuneição sobre
tudo de carater generalizado nos
::'1ovimentos de opinião nacional.

Sala àas Sessões, Rio, 12 de junho
de 1946. - AãeZmar Rocha. ~ An
ton.io COTTêcz. - nciZOT de Andrade.
- Antenor Bogéa.
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N.q 712

IncluSão de um. artigo no Capítulo
m do Título VI:

"Art. . . Será. assegurada aos fun
clonários públicos, além das licenças

. comuns, uma licença especial por
prazo e em condições a serem esta
belecidos em lei."
~~~~....::~::"-'.' ....

Justificativa

O Decreto n.O 14.663, de 1-2-1921,
instituiu, em seu art. 17, uma licen
ça prêmio, a ser concedida nas se
guintes bases:

- por doze meses ao funcionário
q'L.e houvesse passe.do vinte anos sem
gozar .de qualquer licença;

- por seis meses ao funcionário
que houvesse passado dez a.nos sem
gozar de qualquer licença.

Em 1931, o Govênio Provisório,
pelo Decreto n.o 19.953, de 5 de maio,
invocando razões de ordem econômi
ca, revogou o mencionado art. 17 do
,Decreto nP 14.663, citaão, tornando,
por conseguinte. inexistente a licença
a que êle se referia.

. Reconstitucibnallzado o País, um
, dos pIimeiros atos do Congresso foi

restabelecer, pela chama.da Lei n.o 42,
de 15-4-1935, a -licença prêmio, ain
da que em novas bases. a saber:

"Art. 1.° Ao funcionário pú
blico, civil ou militar que, duran
te um penado de dez anos can-

o secutivos, não se afastar do exer
cicio de suas funções, é assegu
raão o direito a uma licença es
pecial de seis meses, por decê
nio, com os vencimentos inte-
grais.

"Parâgrafo único. Para os fins
previstos neste artigo não se
c'omputaráo afastamento do
exercicio das funçóes,quando por

. motivo de nojo ou gala, não fôr
superior a. oito dias e bem as
sim. o afastamento em virtude de
faltas justificadas e de licença
para tratamento de saúde'" até
seis meses."

Com o Decreto-lei n.o 1. 713, de
28-10-39, foi, todavia, baixado o Es
tatuto dos FuncionárlosPúblicos Ci
'vis da União. que, pelo art. 2'78, de

~
suas Qi.sposi~ finais, revogou a
Lei n.o 42, de 14-4-35.

E, dessa maneira, novamente de
sapareceu a licença prêntio ou lic~

ça especial, como se queira chamá.
ia, uma das grandes e Justas as
pirações do funcional1smo a qúSI
lhe vem sendo sistemàt1calilente OU
tOEgada. como. se vê, pelos regimes
constitucionais que vigoram entre
nós e, também, sistemã,tieamente zoe
tiraàa. aos servidores logo se implan
te no Pais um regime discricionário
como o foi em 1931, durante o Go~
vêrno Provisório, e em 1939 durante,
o Estado Novo.

No entanto, inegável é a utilida
de e justiça da concessão aos fun
cio~ários de uma licença mais longa
apos certo tempo de serviço e me
diante o cumprimento de determina
das condições, como seja, por exem
plo, uma relátiva abstenção de li
cenças comuns para tratamento de
saúd~. Com isso, são atingidos nada
menos de dois recomençiáveís objeti
vos" a saber:

I - incentiva-se, entre os funcio
nários, a tendência a não se utili
zar das licenças no~ que UUe fa
culta a le1, a não ser nos casos
r~almente necessários, e desaparece
ra provavelmente, assim, ou pelo me
nos atenuar-se-á, um dos grandes er
ros atuais que é o abuso de licen
ças; .

TI - permite-se, por outro lado
aos funcionários um afastamen~
m..a:is demorado da repartição, o qual
nao se repetirá mais que uma ou
duas vezes durante tôda a sua Vida
funcional e será, todavia, grande
mente proveitoso', facultando-lhes
tempo para, entre outras coisas ex--. 'cursoes malS demoradas e um des-
canso mais recuperador e também
para estudos de aperfeiçoamento que
porventura pretendam levar a efJ~to

e que não seriam possíveis concomi
tantemente com a 'sua plena ativi
dade funcional. E' o que observa
L~~ Metiam, quandoe~creve a pro
POSltO do -que denomina "special
leave":

"Through this system the old em
pIoyes who had valuable' experience
were able wi~out less of positiont to
get what the UDiversit1es had to
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~offer~ Wha.t the exper!enced workers
got was often fammanty with new
methods, a reor1ent8.t1on, a broader
culture, and perhaps a. refresh1ng of
interests.. (1).

Urge a.sslm. defender de modo es-
. tável ~ -seguro. essa concessão legí
tima e. de certo modo, tradicional
do direíto administrativo brasileiro,
como se verifica do exposto. E o
meio adequado para fazê-lo é, no
nosso entender. consagrar à licença
prêmio um artigo especial da Cons
tituição. tornando dessa maneira.
mais difícil a sua abolição. .

Rio. Sala das sessões, 13 de junho
de 1946. - LaUTO 1J.!ontenegro.
Hugo Carneiro. - João Cleofas. 
LaUTO Lopes.

N.O 713

DOS FUNCIONÁlcros P'ÓDr.rcos CIVIS .

Art. 175. Os cargos públicos são
acessíveis, etc. . ..

Acrescente-se:

" Parágrafo único. Ninguém poderá.
ier nomeado para função' pública per
manente, salvo para o magistério, s.
diplomacia. e os cargos técnJ:cos,. quan
do. já possua renda m.ensal igualou
superior ao limite máximo da carrei
ra funcional a que se propõe.

Justijiceçáo

Na. presente Assembléia Nacional
Constituinte d.istinguem-se duas cor
rentes doutrinárias: uma contra e
outra a' favor das chamad&.S Consti
tuições anali~cas, ultimamente. sur- .
gídas.

Admitimos UIl1 tênno médio. Pois,
entendemos que se &.ssegurem princi
pios. ora considerados bãs1.cos~ por
fôrça natural da evolução soelal e
eeonômi.ca. Uma e outra preocu'Pam
sobremaneira a opinião mundial, co
mo ningém ignora~ Por isso mesmo,

A nossa. emenda funda-se no .iID!pe
dimento de abusos praticados. no t0
cante às nomeações pa;;ra funções pú
blicas, quando não ' especializadas.
Pessoas abondonadas e filhos de ca
pitalistas disputam e conquistam em
pregos públicos, em prejuízo dos que,

na. verdade, se 'a..n1ma.m. na burocra
cia, por motivos Vários ou de purarne
cessidade, para atender' aos encargos
de famllia. -.

E' certo que o art. 73 da Consti-
.tuição de ISSl proibia as acumulações .
remunuadas. Mas, as proteçõeS p0

líticas nem sem;pre respeitaram aquele
princípio básico. Portanto, não rele
guemos para a legislação ordinária s
matéria contida em nossa emenda.
Se temos visto o desreSpeito aos tex
tos constitucionais, como maioria de
razões devemos temer a falta de ob
servância da lei ordinária, em maté
ria que se destaca ~ que merece aten
ção dos atuais constituintes.

Sala das Se&<3óes.- Rio, 1J. de junho
de 1946. - Adelmar Rocha. - Dolor
de Andrade. - Almir Pacheco. 
Café Filho. - Campos Vergal. -An
tenor Bogéa.

N.O 714

Art. - .As taxas ou contribuições
de melhoria não atingem à proprie
dade rural menor de onze hectares;

. quando o .proprietário agricultor não
possua outra proprieda-de imóvel.

Justificação

Á emenda se destina a proteger a
pequena propriedade com o intuito de
concorrer paTa. a fannação e consoli
dação das c.I.asse médias. '

SaIa das Sessões, 9'-6-1946. - Ga
briel de R. Passos. - José Monteiro
de Castro. - l,fagalháes Pinto.
Toledo Pisa. - José Bonifacio.

N.O .514

Art. - Fica vedado à União, aos
Estados e aos Municípios ~ri.a.I' tri
buto sôbre a exportação.

§. - A União pode criar taxa. de
exportação destinada excl~iv~en~e

ao custeio do serviço de flscaJiZaçao
da mercadoria exporta.da, para ass~

gUIar o crédito e a lisura do comérCIo
nacional.

Justificação

_ O 4esenvc>lvimecto do nosso mer
cado interno é uma das vantagens
que oferece a vastidão .çie nosso terri
tório. O Brasil deVe ser trats.do 00-
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mo uma, unidade, no que concerne às
suas conveniências e necessidades
fundamentais. coovindo para. isso ser
abolidos os com.partimentos estan~

ques de tributaçáo. '
O impôsto de exportação de Muni

cipio . 'para Município e de Esta{io
para Estado estreita angustiosamen~

te o interêSse geral e pêia o desen~

volvimento --do comércio e àa intensa
comunicação interna, que dão vida.
ao pais.

Como conseqüência de nossa vitali
dade e poder de expansão, devemos
ala.rgar~nos até os mercadbs estran
geiros, aonde chegarão nossas meI~

cadorias em troca de outras que nos'. .
faltam ou de ouro com que supramos
as nossas, deficiências.

P01' out~~ ladÓ. país novo no meio
de velhos .col),correntes, é necessárIo

. que não oneremos os nossos produtos
com impostos· e taxas desnecssárias
- daí a. conveniência de abolir~mos

o impõsto de exportação também pa-
ra o estrangeiro.

Entretant9, precistamos reeducar
grande número de nossos exporta.do~

res, que se têm revelado pouco es
crupulosos: faltando à. exatidão nas
encomendas feitas, falsificando .. às
vezes o i>róprio produto, dando corda.
·à ganâncm que mata para. nós, os
mercados estrangeiros e desacredita.
a. nossa. mercadoria.

.Necessário é, pois, que seja fiscali
zada. .a nossa exportação e que tal

. fisca li zação se estenda aos meniCados
estrangeiros. .através" de - nossos con
sulados, encarregados de recebel' e da
verificar a :procedência das reclama
ções relativas à fraude ou á incor
ireções em nossa exportação. .Para
êsse fim) par~~ criar-se um. serviço da
,fiscalização que assegure a. lisura. e
a honestidade de nosso comércio com
o . estrangeiro, é necessário que a
TIniáo crie- uma taxa. remuneratória.
sôbre a eXportação.

Sala da·s Sessões, 13 de junho de
1946. - Gabriel Passos. - MagCL
l1tães Barata. - José Monteliro de
Castro. - ToZedo Piza. - José BO
nifácio.

N.O 716

Art. - O impõsto de indústrias to
profissões não atinge ao trabalhado lo·'

manual' que do próprio oficio ou lll'0-

fissão tire os provent-os ex.clusivos d.~

sua. subsistência.

Justi/icdção

A emenda visa à proteção do ope
rário ou proletário, de geito a prote
ger-se a d.asse pobre e facilitar 3

criaç~o da classe média.

Sala das Sessões, 9 de junho de
1946. - Gâbriel Passos. - José Mon.-.
teiro de Castro. - Magalhães Pinto.
- Toledo Pisa. ,- José Bonijacio.

N.C 717 .

.An. - O impõsto sõbre a produção.
cabe ao Estado em que a coisa é pro
duzida, não incidindo sôbre a produ
ção de valor comercial inferior a vinte
mil cruzeiros .

A emenda visa a proteger a pe
quena' produção, base para consti
tuir~se e fortificar-se a classe m.é~a.

Sala das Sessões, 9 de junho de
1946. - GabrieZ Passos. - José Mon
teiro de Castro. - Magalhães Pinto.
- ToZedo Pisa. - José Bonijacio. ..

N.O 718

Arl,; • .As hera.Dlças 1acensl;es e os bens
de' ausenroes; quando, vacaDltes, crerão
dcloeridos 'aos M1.mÍlCÍlpiorsem. que se
situe-m, se forem constituJÍ:dos por imó
vei5; 00 móreis ou sem'Oven1les Slerão
deferidos ao MU!llÍC~io con:silderad'()
domiJCilio do "Id~ cujus"..

Justijieat;oo

A dispombíJidad.:e e utillzatç:ão de.
bens d!eixa-dos por peS'soos que mo-:
ram S'eDl he:r.dJei.I'lOO ou por ausentes,
após têrmo que faça pre~ o seUl.
d'e5'aparecimenrto, é uma conveniência.
eo:>nômilca. O Mulnieí'pio está mais
próximo, matilS presente, de tais !Jens,
para pár êles zela'r e dêles UltiJ.ízar-se
com n:i.ais vantag.em. Além do .rna.is,
justo é que a propriedladle dos bens
vagos passe à entitd~de em que se si...
tuem ou em o ''Ide cudulS''' eX'erceu l)'Ua.

8Jtli.vidad·e, eis Q,oo com tal eDltldade
500 maiores os laçoo de tais bens e:
OS que á·1igarwI.m ao fitnado ou ao au
freDlte.
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N.O 720

Inclua-se onde convier:

Art. - Das vagas verificadas no
'Supremo Tribunal Federal. um têrço~

-pelo menos, será' preenchido por ma..
'gistrados de carreira, escolhidos den
tre os membros dos Tribunais Federàis
'de Recurso, ou dos Tribunais de Jus..
tiça dos Estados e do Distrito F€
1ieral.

Sala. das Sessões, em 4 de junho de
1946. - Munhoz de Mello. - Lauro
.Lopes. - Gomy Junior. ~-' João
Aguiar. - Aramis Athayde.· - &0
,?Jeito' Glasser. - Melo Braga. - Mu
:nhoz da Rocha. - Erasto Gaenner.
- F. FIÕTes.

A Justificação foi feita. da tribuna.,
.como consta do. Diário da Assembléia

de 12-6, de que é o recorte que se
vê na fôlha seguinte.

7. Ainda. coIimando a ~va.Iotiza.ção
da judicatura, e o seu maior presti
gio, que tão bem defendem os nobres
partidários da federalização, observo
que até hoje não se adotou no Bra
sil, em nenhuma das cartas constitu
cionais que temos tido, medida que

. assegure. independentemente da gra.
ça ocasional dos governos. o acesso
permanente de magistrados ao Su
premo Tribunal FederaL

E isso é tanto mais de estranhar,
quanto é certo que tem havido. des
de a carta de trinta e quatrÇ), a lou
vâvel preocupação de se permitir o
ingresso dos advogados nos tribunais
estaduais, como -elementos de equi
líbrio aos seus arestos.

Mas o argumento, se é acertado.
como ninguém contesta, também pre
valece em relação à conveniência de
se fixar um mínimo de oportunida
des para a investidura de juizes no
Supremo Tribunal, onde, ao lado da
tmaioria de advogados. de que, via
de regra, se conStitui, venham a con
tribuir para aquêle equilibrio inter
pretativo ou julga<lor, tão necessário
ao mais alto tribunal, como a qual
quer outro. Seria, além disso, mais
uma magnífica contribuição ao en-'
gxandecimento do poder judiciário,
pelo reconhecimento de um tlireito
que inegàvelmente lhe deve assistir,

.como seja o de participar ativa
mente da mais elevada instância ju
dicante do pais.

Proponho, per isso, a inclusão onde
convier, do seguinte artigo:

Das vagas verificadas no Su
prmo Tribunal Federal, um têrço.
pelo menos. será preenchido por

.magistrados de carreira, escolhi
dos dentre os membros do Tri
bunais Federais de recurso, ou dos
Tribunais de Justiça dos Estados
e do Distrito Federal.

A emenda estabelece, como se ve
rifica, um mínimo que poderá, haven
do conveniência., ser ultrapassado, de
que resulte maior elasticidade no cri...
~o de escoIba. .
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N.O 721

Onde convier:
- O ensino será gratúito em qual

quer dos seus graus para os filhos
le famílias numerosas, consideran
do-se tal a que se compõe de mais
de oito filhos.

Justificação
Baseia-se a emenda no pensamen

to de que é dever do Estado assistir
à familia e muito especialmnte, no

-setor do ensino, aquela_ de prole nu
merosa e que Se encl)-ntra hoje amea
çada em sua €.stabilidade por lha min
guarem os recurso necessários à pró
pria subsistência e à educação dos

.seus dependentes.
Por isso muitas vocações se per

dem no anonimato dos campos e
das cidades, vários jovens não têm
o ensejo de aperfeiçoar suas ten
dências. O chefe dà familia nume
rosa, além do ônué primário a que
se obriga por dever de conduta, se
pretenc.e - edu.car um filho arca com
largas despesas, autêntico sacrifício
obrigado como fica, a gastos de ves
tuârios com o educando, jóias de
matrícula, taxas de exames, mensa-

_lidades, extraordiários, -etc...
Garantindo o Govêrno à família

.numerosa de mais de oito filhos o
ensino absolutamente gratúito, con
corexá sem dúvida para ° desenvol
vimento da educação, evitando que ge
rações inocentes morrn--m na juventu
de, entregues sem a-viso à indisciplina
do vieioe do abandono.

sala das Sessôes, 12 de junho de
1946. - Novaes Filho.

N.O 721-A

Aditiva

Onde couber:
Artigo - A União "reservar§.- 2 %

de sua renda tributária, durante dez
anos para execução do plano de &..pro
veitamento da Cachoeira de PauIo
Afonso e de obras complementares de
comunicação e. culturas agrícolas.

Justificação

Quase que _se dispensa. come"ntário
guiza de justificação. O aproveita
mento da· Cachoeil"a de Paulo Afonso
pela captação de sua força hidro
elétrica é matéria interessante à sorte
-de todos quantos desejam que a. Pá-

tria. prospere num .futuro de trabalho
e grandeza. Até hoje vârios têm sido

. o objetivo do aproveitamento das
,águas dos nossos rios e das correntes

de nossas cachO-eiras, a fim de que
pela construção de reprêsas e barra
gens, e elevação dos níveis dágua.
pudessemos ter transportes seguros.
terras irrigadas, produção eficiente.
em suma, comércio barato exercido
em con-dições de poder o povo ter as
seguradas as bs.ses essenciais ao le
.gitimo direito da alegria de viver.

Hoje em dia quando nos' transpor..
t2.mos da fase romântica, tecida pe
los devaneios do ufanismo e deseja,..
mos enfrentar o problema f~damen

tal de nossa riquoeza. volta..se o pen
ssmento da Pátria para as dobras e
para as torrentes da secular Cacho
eira, que o gênio condoreiro de Castro
Alves já saudava numa exortação aos
governos, para que dela fizessem um.
manancial inexgotãveI onde os filhos
sedentos deste incomparável ,Brasil.
fôssem buscar a água pura que con-
·salida fôrç~s, e que lhes dá o tonus
da confiança. .e do -progresso.

Se os poderes públicos não se colo
cam. à vanguarda das providências.
assumindo a liderança da execução
de medidas ·tendentes ao recolhimento
das fôrças que se perdem nas ca
choeiras do Brasil, veremos que a
iniCIativa particular não poderá s0
zinha levar avante os projetos con
cebidos e que se perderão novas fôr
ças deep.r:'quecimento e de fortale
cimento da população :rural. cujo fu
turo não se projetará como uma in
cansável tràjetória à busca do pão
-e da água que' ficaram abandonados
à Natureza, na terra da promissão...

Cumpre-nos o dever que' já consi
dero elemento, de lembrar, de sugerir.
de despertar a lembrança de todos
para. que numa forma elevada de co
operação. encontremos- meios que se"
destinem à execução do plano de cap
tação da. energia latente que se perde
nas quedas d'águas e Que se consome
nas terras generosas das férteis re
giões brasileiras.

Assim sendo, sugiro aos senhores
Constituintes a admissão da. emenda
que apresento. sem outro_ propósito
senão o de permitir ao Govêmo a
criação de uma. reserva. que se a.plidará
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Titulo VI - Disposições gerais 
Capitulo m - Dos Funciaoários Pú-

. blicos Civis: .

em benefício ea. eletrificação e da
industria.li.za,ção da. vasta. zona ba.
nhada pelo São Francisco.

E praza a Deus possam. as gerações·
do futuro bendizer agradecidas aos
Constituintes de 1946 pois êles ante
viram a realidade, -sob aquela forma
duma vida ~'deleitosa e feliz". como
certa vez se· manifestara a, compre
ensão naturalista de Vieira do Couto.

Sala das &ssões, .12, de junho de
1946. - 1'lova.es Filho.

N.O 722

Título rv - C.a.pitulo n - Se
ção I~ - Disposições Especiais:

Aditiva

A Uniã:> auxiliará os Municípios e,
Cidades de fronteira, visando a va
lo..."iZação dessas zonas e os mterêsses
mternact<>nais da Nação.

Justificação

Tr,aba.-se,evidentemente, ,de um dis
positivo para o amparo dos MUDicí..
pios e Cidades de fronteira, a. fiti·
d'e que os mesmos, sem o necessário'
a.uxilio da UlIÚâo, não sejam meros
caudatários dó progresso dos Muni
cípios e Cidades vizinhas, como já
acontece em 'Vários quadrantes do
ter.ritório' nacional.

Deve ainda ser lembrado que, tais
governos am.param direta e ·efident.......:
mente às suas comunas, criando-lhes
melhores' condições urbanas e maior
importância econ.ômica.

Bastaria, para exem.plifi.ca.r, o
que ocorre 'aos nosSos Municípios e
Cidades das frooteil".as do Rio Gran....
de do Sul com as República- amigas
da Argentina e do Uruguai. onde os
nossos núcleos de popuLações são .ab~

sorvidos pelos des:;as nações, em vir~

tude do auxilio especial direto que
.lhes dedicam, com grave prejUÍZo à
nossa economia e bom nome inter
nacional, Ugados natUl"almente a.
sobrevivência e progresso dessas p~

pulaçóes.

Seria, licito ainda. '&dUZir, a impor
tância vital dêsse assunto, no que
tange aos. nossos interêsses interame
ncam.os.

Justificamos, pois, o mérito indis-
. cutível dessa emenda" que está bem

dentro do espíritôdoo nossos legis
ladores, ao consi.gn:2.r no ante-proje
to, legisla.ção especial p~a. a resolu
ção dos problemas das sêCas do Nor
deste e da va:Iiosa recuperação da..
Amazônia.

Sala das Sessões, 12 de junho de
1946. - Baya:rrl Lima - 'LuÍS Mer
cio Teixeira. - Theoda7n.iro Fdnseca.'
- Daniel Faraco. - ·Manuel D1L
arte. - Bíttencourt Azambuja
Ernesto DorneZles. - Gaston Englert.
- Brochado da Bocha. - Eloy de
Rocha. - Antero Leivas. Souza
Costa. - Pedro Vergara. - Hera-
phiZo Aza/mbuja. .

N.O 723

Aditiva

O tempo .de serviço prestado à. .
União. aos Estados e aos Municípios, .
será contado integralmente, de rn.oo<>
recíproco. para efeitos d~ aposenta
doria.

JustifiCação

Considerando-se Que ê de igual na
tureza o serviço público, quando pres
tado à União, aos Estados ou aos Mu
nicípios. não se 'compreende a cho
cante diversidade de tratamento em,·
tente na legislação· dos· três órgãos·
adininistrativos' do País.-. '

A União manda contar sõmente
pela têrx& pro te·' "o tempo em que o
funcionário houver exercido mandato
legislativo federal ou cargo. ou função.
estadual ou muníci'Pal.

Os Estados' variam arbitràriamente·
de critério. Uns contam pela metade
êsse tempo de serviço, como é o caso.
do Estado de São Paulo.

Outros, à semelhança do Estado de
Minas Gerais, contam o tempo de
sen:iço público prestado à União "d~

de que o período estadual compreen
da. mais de dez anos". .
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.P~lo que se vê. Estados. existem que
.sãO :"lais equânimes. liberaiS e .consen
tâneos com o espírito demOcrático no
acolherem. os direitos de seus servt
-doresr- do que a· União. quando esta.
por múltiplas razões. deveria melhor
reconhecer os direitos dos funcloná-

. rios p~blicos. O Estatuto dos Funcio
nários Públicos da União. grande con
-quista. da classe, que h0!l!a o .espíri
to de justiça do Govêrno que o pro
mulgou em 28 de outubro de 1939. em
bora incorporando substancialmente
~s decisões·e principias estabelecidos
na Carta de 1934. foi elaborado em
período de exceção, - razão esta par

.-que seria recomendável revê-lo, atua-
lizá-lo. aperfeiçoando-o, poIs, à .épo
ea, não funcionavam os competentes
órgãos legislativos.

Prende-se. provàvalmente. a esta
circunstância o n~ ser computado,
pela. União o tempo porventura pres
tado em funcão de mandato eletivo
aos Estados e aos Municípios o que
é de indiscutível justiça e consta do
atual projeto Constitucional.

Para os juizes, determinou o pro
jeto sejam computados integralmente
Q serviço público federal e o estadual
- art. 68 § 1. u •

Sala das Sessões, 11 de junho de
1946. - Teodomrio Fonseca. - Bro
chado ela Rocha. - Bittencourt F
A2ambu;a. - Elói José da Rocha. 
Adroaldo Mesquita. da Costa. - Me
nuel DU4rte. - Luiz Mércio 'Tei%ei
Ta. - Bayard Lima. - A. de Souza
Costa. - Gastan Englert. - Pedro
Vergara. - Ernesto Dornelles.
Silvestre Péricle3. - Tei:teira de VC3
coneelos. - L. Medeiros Neto. - OÚ%

cílio Costa. - Adrubal Silva. - .R0
gério V:eira. - Orzándo Brasil. - ao-

berto GTossemõacher. - Antero M.
Lefoa. - Herop1tilO Aza.mbuja.

N.O 725

Titulo Especial - Disposições Tran
·sitórias.

§ VI - Recllja-se:

. Independe de nova autoli7h~çãc ou
concessão, ficand~ entretanto sujeito
a. tôdas as outras normas da lei fe
deral, o aproveitamento das quedas
d'água. já utilizadas industriª.lmente
a 16 de julho de 1934, bem como o das
mip..3.S em lavra, ainda que transità
riamente suspensa, desde oue essas

" .. ~

queüas dágua e minas tenham sido
ma!".ifestadas à Ad.m.h-rlstração) na
forma exigida pelo Código de Aguas
ou pelo Código de Minas.

Justificação

A matéria contida neste artigo está
inteiramente resolvida 'pelos Códigos
de Águas e de Minas e leis subse
qüentes.

Emprêsas que exploram quedas dá
gua, sobressaindo entre elas as cha
madas Rio de· Janeiro Tramway.
Light and P<>wer Co. Ltd., S. Paulo
Light. Tramway and Power procura
ram considerar inexistente o Código
de Aguas, levando a questão ao Su
premo Tribunal, onde foram vencidas.

E . não queiram submeter-se à. lei
federal porque, pela Constituição de
19~4, art. 119 § VI independiam de
concessão .as quedas dágua por elas
exploradas. A Constituição de 1934 em
suás Disposiçõe~ :rr~nslt6rias, art. 12,
ordenava a revisão dos contratos para
submissão. à. lei federal.

Repetindo-se a matéria. do § VI do
art. 119 da COnstituição de 19~ con-
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"Ç"ém esclarecer que a exploração obe
decerá a tôdas as normas da lei e
não ficará nenhuma -emprêsa, sobre
tudo estra.ngeira, fora e acima da
lei. -

O têito do projeto não ~ claro, po
deria ser suprimido, mas,' em.-endado
terá grande eloqüência.

Sala das Sess5es da Assemb~éia Na
cional . Constituinte, 13 de junho de
1946. - Fernandes Tavora.

N.o 726

SU'Drima-se ° inciso número V do
artigo 1.° das disposições transitóna:s.

Justificação

O inciso pretende a'diar por oerca
de doze anos a vigência da sál'..ltar
medida constante do inciso v""In do
artigo 127, que visa a benefic.l.ar os
municínios com ID·ellic:res r€CUT.:;l..ki.

Por -que? Não se atina com razão
ponderável para que a Constituição ãe
num artigo aquilo QUe vai subtrarr
nas suas disposições transitórias.

Sala das. Sessões, 9 de ju:n..~o de
1946. - Gabriel de R. Passos. - José
Monteiro de Castro. . - Magalhdes
Pinto: - Toleào pisá. - José BOí~i
fácio.

N.o 727

Ao art. 7.°, n.o V, das Disposiçõ·es
Transitórias :

Substitua-se pelo seguinte:
. V - o reg?n'le de paridade ele arre

cad.açáo entre cada Estado e os seus
MUDioCípioS", nos têrmos, do n.O VIII do
art. 127 da Constituição, se~á esta
belecido gradativamente, no prazo "'.i.:?
cinco anos, a partir da data da pro
mulgação da Constituição.

Justificação

O prazo de cinco anosccnsiguado
na presente emenda é sufi<:l~.mte para:,
sem abalos e sem perturbações na
vida financeira dos Estados e do~ M'i:.
nicfpios, atingirem êles à normalida
de da nova situação criMia a'Certa.da
mente pelo Projeto da C9:l5tituição.

sala das Sessões, 13, de junho de
1946. - AZtino Aran.tes. - To!edo
Piza. - Romeu Louren.çiio. - Do
lO'r de Andrade. _- PhiZippe B(tlbi.

N.o 728

SUprima-se o inciso IV do art. 1.0
das D1sposlções Transitórias.

Justificação

Propuzemos a. extinção do impOsto
à-& exportação; conseqüentéí:nente.
propomos a. vigência dessa extinção
desde logo.

Sala das sessões, 11 de Junho de
1946. - Gabriel Passos. To
Zedo Piza. - Magalhães Pin.to. 
José Monteiro de Castro. - PhiZippe
BaZbi. - José Bonifácio.

O SR. PRESIDEl\TTE - Está fmda.
a hora da sessãN; vou levantá-la, de
signando para a de amanhã, a ~
guinte .

ORDIDo!! DO DIA

CONTn."'tTAçáo DA ;DISCUSSÃO.. EM SEG~·

Dcr TURNO, DO--PROJ"ETO DA CONSTITUIÇÃO.

(Décima sessão)

Deixaram de comparecer 41 8e
ILl10res Representantes:

Pa:rtid.o SociaZ Democrático

Maranhã'O::

··-PereÍ!'a Júnior.
Vitorino Freire.
José Neiva.

Pernambuco:
Costa pôrto.
Ulisses Lins.
Pessoa GUerra .

Alagôas:

José Ma.ria.
Afonso de CaTValho.

Espirito Santo:
Ari Viana.

Rio de J aneL. o.
Eduardo Duvivier..

Minas GeTais:

- Levindo Coelho.
Cristiano Machado.
Rodrigues Pereira.

/'

São Paulo:
N oveli Júnior.
Desar Costa.
Sílvio d~· Campos.
Jooé Arma.n"Cio.
João AbdaIa.

GOiás: '
Guilherme Xavier.
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5a'nta Catarina:

Ivo d?Aquino.
Altamiro Guimarães.
Hans Jordan.

Rio Grande do cu1:

Getúlio 'Vargas..
Damãsio Rocha.
Glicéri.o Alves.
Nlcolau Vergueiro.

União Democrática NacioIIaI

Ceará:
Gentil Barreira.

Pemambuc<J:
Lima Cav3.'lcant1.

Alagôa5:

Mã...-io Gomes.
sergipe:

Heribaldo Vieira..

Minas Gerais:

}.filton Campos.

São Paulo:
IvIá!'io Masagão.
Paulo Nogueira.

Paraná:
Erasto Gaertner.

Santa' Catarina:
Tavar€s d'Amaral.

FTh1: DO XJI VOLmre
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